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Amendement 29
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Amendement 30
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Motivering

Clarification in comparison with the amendment in the draft opinion that the projects carried 
out to date have not been demonstration projects but pilot projects.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 32
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De opslag van CO2 in 
geologische formaties die vallen buiten het 
territoriale bereik van deze richtlijn en de 
opslag van CO2 in de waterkolom mogen 
niet toegestaan zijn.

(14) Deze richtlijn dient alleen te gelden 
voor de geologische opslag van CO2 
binnen het grondgebied van de lidstaten, 
hun exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De geologische opslag van 
CO2, waaronder ook opslag onder de 
zeebodem, mag niet worden toegestaan 
buiten het territoriale bereik van deze 
richtlijn. Opslag in formaties onder de 
zeebodem mag alleen plaatsvinden in 
overeenstemming met internationale 
ovbereenkomsten waarbij de lidstaten 
en/of de Gemeenschap partij zijn. Opslag 
van CO2 in de waterkolom mag noch 
binnen noch buiten het territoriale bereik 
van deze richtlijn worden toegestaan.

Or. en

Motivering

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

Amendement 33
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De opslag van CO2 in 
geologische formaties die vallen buiten het 
territoriale bereik van deze richtlijn en de 
opslag van CO2 in de waterkolom mogen 
niet toegestaan zijn.

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

Or. en

Motivering

Enkele van de omvangrijkste O&O-proefprojecten die in een aantal lidstaten zijn opgezet, 
hebben een vermogen van ongeveer 30 MW voor een totale injectie van ongeveer 120 tot 140 
kt. De door de EU Commissie voorgestelde drempel voor uitsluiting van O&O-proefprojecten 
is niet hoog genoeg om zulke O&O-proefprojecten van de werkingssfeer van de richtlijn uit te 
sluiten, met als gevolg dat de richtlijn de door de nationale instanties verkregen vergunning 
voor die projecten dreigt te doorkruisen. Om die reden moet de voorgestelde drempel van 100 
kt worden verhoogd tot 150 kt.
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Amendement 34
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14a) Verbeterde koolwaterstofwinning 
(winning van meer koolwaterstof dan op 
natuurlijke wijze door vloeistofinjectie of 
andere manieren wordt geproduceerd) 
dient van de werkingssfeer van de 
richtlijn te worden uitgesloten.  
Verbeterde koolwaterstofwinning is 
economisch levensvatbaar en wordt tot 
dusver ook als zodanig uitgevoerd.
Verbeterde koolwaterstofwinning heeft 
echter geen remmende werking op de 
klimaatsemissies, omdat vanuit zuiver 
CO2-oogpunt bezien, de met dit procédé 
verkregen koolwaterstof gedurende diens 
levenscyclus uiteindelijk de remmende 
werking van CO2-opslag teniet zal doen.
Daarom dient geologische opslag in de zin 
van deze richtlijn aldus te worden 
verstaan, dat dit procédé hiervan is 
uitgesloten.

Or. en

Motivering

Omdat deze richtlijn bedoeld is als instrument voor de reductie van broeikasemissies in de 
EU overeenkomstig haar bindende doelstelling, zou het tegenstrijdig zijn om verbeterde 
koolwaterstofwinning in de werkingssfeer op te nemen, omdat dit tot productie van extra 
hoeveelheden fossiele brandstoffen en de daarbij horende CO2-uitstoot in de atmosfeer zou 
leiden.
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Amendement 35
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. A site 
should therefore only be selected as a 
storage site, if there is zero risk of leakage 
and zero risk of adverse environmental or 
health impacts. Een site mag daarom 
uitsluitend als opslaglocatie worden 
geselecteerd wanneer het gebruik ervan 
voor de opslag van CO2 niet direct of 
indirect op gespannen voet komt te staan 
met andere feitelijke of potentiële 
energiegerelateerde gebruiksdoeleinden, 
zoals strategisch doeleinden voor de 
voorzieningsveiligheid van de EG (bv 
gasopslag) of het gebruik van 
hernieuwbare (bv. geothermische) 
energiebronnen.  Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

Or. en

Motivering

Termen als 'belangrijke' en 'naar alle waarschijnlijkheid' zijn te vaag.  Nul lekkagerisico en 
nul risico voor nadelige effecten moeten daarom het uitgangspunt zijn bij de keuze van een 
locatie. Voorts mag het gebruik van een locatie voor CO2 opslag niet ten koste gaan van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen, waarvoor de EU bindende doelstellingen heeft, en 
evenmin van andere opties die essentieel zijn voor haar voorzieningsveiligheid.
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Amendement 36
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

The Member States should be allowed to select storage sites since they are best informed 
about specific local geological characteristics and, in the light of this information, are best 
able to decide whether the necessary investment can be made. 
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Amendement 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Debureaucratisation and assurance of investments.
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Amendement 38
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

This amendment aims to create a level playing field and to avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.
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Amendement 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Create incentives for the carrying out of exploration.

Amendement 40
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Volledige eigendomsontvlechting moet verzekeren dat de gebruikers eerlijke en gelijke 
toegang krijgen tot de opslaglocaties op een open markt.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-vergunningen.
Bij hun besluitvorming over het al dan 
niet verlenen van een vergunning moeten 
de nationale autoriteiten rekening houden 
met het Commissieadvies en wanneer zij 
daarvan afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

(18) De lidstaten dienen in de gelegenheid 
te worden gesteld hun ontwerp-
opslagvergunningen aan de Commissie ter 
verificatie voor te leggen.

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .
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Amendement 42
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 
over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit motiveren.
Evaluatie op communautair niveau moet 
bijdragen tot de samenhang van de 
tenuitvoerlegging van de eisen van deze 
richtlijn in het geheel van de Gemeenschap 
en moet zo het vertrouwen van het publiek 
in CCS versterken, met name in de eerste 
periode van tenuitvoerlegging van de 
richtlijn.

(18) Opslagvergunningen worden door de 
bevoegde autoriteit in de respectieve 
lidstaten in overleg met de Commissie 
afgegeven. Ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie die twaalf maanden de tijd 
heeft om advies uit te brengen. De 
bevoegde autoriteit neemt geen beslissing 
over de definitieve vergunning voordat de 
Commissie haar advies heeft uitgebracht.  
Bij haar besluitvorming over het al dan 
niet verlenen van een vergunning moet de 
bevoegde autoriteit rekening houden met 
het Commissieadvies en wanneer zij 
daarvan afwijkt moet zij haar besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap.

Or. en

Motivering

De Commissie speelt een essentiële rol door toe te zien op een krachtige en homogene 
handhaving van de richtlijn in heel de EU. Daarom dient de Commissie daadwerkelijk 
betrokken te zijn bij de procedure voor de vergunningverlening.
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Amendement 43
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Met het oog op een sterkere 
verantwoordingsplicht en meer 
transparantie rond de 
vergunningsprocedures, zien de lidstaten 
erop toe dat het publiek voldoende en 
daadwerkelijke toegang tot informatie, 
inspraakrechten en toegang tot de rechter 
krijgt,  waar het gaat om de 
vergunningsprocedures voor zowel 
exploratie als voor opslag, overeenkomstig 
de desbetrefende bepalingen van richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 
1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten1, en van richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-
informatie 2.
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

2 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de Aarhus overeenkomst en de desbetreffende EG-instrumenten inzake 
toegang tot informatie en inspraak van het publiek, dient het publiek daadwerkelijk te worden 
betrokken bij de besluitvorming omtrent de verlening van (exploratie- en opslag-) 
vergunningen.. Deze betrokkenheid moet zorgen voor transparantie en meer bekendheid van 
CCS onder het publiek .
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Amendement 44
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Wanneer de bevoegde autoriteit de verantwoordelijkheid voor een locatie overneemt, wegens 
onregelmatigheden, lekkages, of verzuimen van de exploitant, moeten de kosten nog steeds 
voor rekening komen van de exploitant.
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Amendement 45
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.



PE407.924v01-00 18/89 AM\729033NL.doc

NL

Amendement 46
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit. In geval van 
geologische opslag onder de zeebodem 
dient het toezicht zodanig te worden 
aangepast aan de onzekerheid en de 
operationele moeilijkheden die  aan de 
beheersing van CCS-technologie in het 
mariene milieu verbonden zijn.

Or. en

Motivering

Opslag onder de zeebodem dient nauwlettender onder controle te worden gehouden, gezien 
de moeilijkheden daarvan, niet in de laatste plaats op het punt van lekkagedetectie, en de 
bijzondere kwetsbaarheid van mariene ecosystemen.
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Amendement 47
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moeten maatregelen worden 
genomen in verband met de 
aansprakelijkheid bij schade aan de 
omgeving van de opslaglocatie en het 
klimaat ten gevolge van het falen van de
insluiting van onbeperkte duur.
Aansprakelijkheid voor milieuschade 
(schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats, het water en de 
bodem) wordt gereguleerd bij 
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade, die moet worden 
toegepast bij de exploitatie van 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn. De aansprakelijkheid voor 
klimaatschade ten gevolge van lekkages 
wordt gereguleerd door de opname van 
opslaglocaties in Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad, krachtens 
welk emissiehandelsrechten moeten 
worden afgestaan voor alle emissies ten 
gevolge van lekkage. Bovendien moet bij 
deze richtlijn de verplichting voor de 
exploitant worden ingevoerd om 
corrigerende maatregelen te nemen in het 
geval van belangrijke onregelmatigheden 
of lekkages, dit op basis van een plan voor 
corrigerende maatregelen dat wordt 
ingediend bij en moet worden goedgekeurd 
door de bevoegde nationale autoriteit.
Wanneer de exploitant nalaat de vereiste 
corrigerende maatregelen te treffen, 

(23) Er moeten maatregelen worden 
genomen in verband met de 
aansprakelijkheid bij schade aan de 
omgeving van de opslaglocatie en het 
klimaat ten gevolge van het falen van de 
insluiting van onbeperkte duur.
Aansprakelijkheid voor milieuschade 
(schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats, het water en de 
bodem) wordt gereguleerd bij 
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade, die moet worden 
toegepast bij de exploitatie van 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn. De aansprakelijkheid voor 
klimaatschade ten gevolge van lekkages 
wordt gereguleerd door de opname van 
opslaglocaties in Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad, krachtens 
welk emissiehandelsrechten moeten 
worden afgestaan voor alle emissies ten 
gevolge van lekkage. Bovendien moet bij 
deze richtlijn de verplichting voor de 
exploitant worden ingevoerd om 
corrigerende maatregelen te nemen in het 
geval van belangrijke onregelmatigheden 
of lekkages, dit op basis van een plan voor 
corrigerende maatregelen dat wordt 
ingediend bij en moet worden goedgekeurd 
door de bevoegde nationale autoriteit.
Wanneer de exploitant nalaat de vereiste 
corrigerende maatregelen te treffen, 
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moeten deze maatregelen worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit die 
de desbetreffende kosten verhaalt op de 
exploitant.

moeten deze maatregelen worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit die 
de desbetreffende kosten verhaalt op de 
exploitant. De kosten voor herstel van de 
schade aan het milieu gedurende 
transport en opslag in de bedrijfs-, 
afsluitings- en post-afsluitingsfase,  
worden, voorzover niet door 
bovengenoemde instrumenten gedekt en 
financiële zekerheid niet of in 
onvoldoende mate beschikbaar is, evenals 
normale schade aan eigendommen, 
gezondheid, enz.. waar financiële 
zekerheid niet of in onvoldoende mate 
beschikbaar is, gedekt uit een fonds dat 
uit bijdragen van de opslagexploitanten 
wordt gefinancierd en door de bevoegde 
autoriteit wordt beheerd.  

Or. en

Motivering

Het vervoer maakt integraal deel uit van het CCS-procédé,en moet als zodanig uitdrukkelijk  
onder het bereik van de richtlijn worden gebracht.  Behalve voor de toegang tot het netwerk 
moet de richtlijn ook regellingen treffen voor de aansprakelijkheid bij vevroer van CO2 voor 
opslag.  In aanvulling op de bepalingen inzake aansprakelijkheid en financiële zekerheid, en 
uitsluitend voor het geval dat deze niet van toepassing zijn, moet er een speciaal fonds komen 
waaruit de kosten van herstelmaatregelen, vergoeding van schade aan derden  of aan het 
milieu, en toezicht na overname van verantwoordelijkheid, worden gedekt.  Dit fonds moet 
worden bekostigd uit bijdragen van de exploitanten, naar het model van de 
ontmantelingsfondsen voor kerncentrales.

Amendement 48
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moeten maatregelen worden 
genomen in verband met de 
aansprakelijkheid bij schade aan de 
omgeving van de opslaglocatie en het 

(23) Er moeten maatregelen worden 
genomen in verband met de 
aansprakelijkheid bij schade aan de 
omgeving van de opslaglocatie en het 
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klimaat ten gevolge van het falen van de 
insluiting van onbeperkte duur.
Aansprakelijkheid voor milieuschade 
(schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats, het water en de 
bodem) wordt gereguleerd bij 
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade, die moet worden 
toegepast bij de exploitatie van 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn. De aansprakelijkheid voor 
klimaatschade ten gevolge van lekkages 
wordt gereguleerd door de opname van 
opslaglocaties in Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad, krachtens 
welk emissiehandelsrechten moeten 
worden afgestaan voor alle emissies ten 
gevolge van lekkage. Bovendien moet bij 
deze richtlijn de verplichting voor de 
exploitant worden ingevoerd om 
corrigerende maatregelen te nemen in het 
geval van belangrijke onregelmatigheden 
of lekkages, dit op basis van een plan voor 
corrigerende maatregelen dat wordt 
ingediend bij en moet worden goedgekeurd 
door de bevoegde nationale autoriteit.
Wanneer de exploitant nalaat de vereiste 
corrigerende maatregelen te treffen, 
moeten deze maatregelen worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit die 
de desbetreffende kosten verhaalt op de 
exploitant.

klimaat ten gevolge van het falen van de 
insluiting van onbeperkte duur.
Aansprakelijkheid voor milieuschade 
(schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats, het water en de 
bodem) wordt gereguleerd bij
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade, die moet worden 
toegepast bij de exploitatie van 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn. De aansprakelijkheid voor 
klimaatschade ten gevolge van belangrijke
lekkages wordt gereguleerd door de 
opname van opslaglocaties in 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad, 
krachtens welk emissiehandelsrechten 
moeten worden afgestaan voor alle 
emissies ten gevolge van lekkage.
Bovendien moet bij deze richtlijn de 
verplichting voor de exploitant worden 
ingevoerd om corrigerende maatregelen te 
nemen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of belangrijke
lekkages, dit op basis van een plan voor 
corrigerende maatregelen dat wordt 
ingediend bij en moet worden goedgekeurd 
door de bevoegde nationale autoriteit.
Wanneer de exploitant nalaat de vereiste 
corrigerende maatregelen te treffen, 
moeten deze maatregelen worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit die 
de desbetreffende kosten verhaalt op de 
exploitant.

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
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suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendment 49
David Hammerstein

Proposal for a directive – amending act
Recital 25

Text proposed by the Commission Amendment

(25) Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
blijft de exploitant verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring en controle, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, op basis van een plan voor 
de periode na afsluiting dat moet worden 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit, alsmede voor alle 
daaruit voorvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig andere relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
wordt overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit.

(25) Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
blijft de exploitant verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring en controle, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, op basis van een plan voor 
de periode na afsluiting dat moet worden 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit, alsmede voor alle 
daaruit voorvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig andere relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
wordt overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit. De exploitant blijft gedurende 
tenminste 50 jaar na afsluiting van een 
locatie verantwoordelijk.

Or. en

Motivering

Ook zeer kleine lekkages gedurende lange perioden kunnen de remmende werking van CO2-

opslag op de klimaatsverandering teniet doen. Daarom is het zaak het post-afsluiting 
toezichtgedurende een voldoende lange periode voort te zetten om er zeker van te zijn dat 
geen lekkages optreden, en de verantwoordelijkheidsoverdracht aan de bevoegde autoriteit 
eerst na verstrijken van die periode te doen plaatsvinden. In Richtlijn 1999/31/EG van de 
Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen zijn soortgelijke bepalingen 
inzake post-afsluiting toezicht.
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Amendement 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient.

Or. en
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Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 51
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie moet worden overgedragen 
aan de bevoegde autoriteit indien en 
wanneer alle beschikbare informatie 
aantoont dat het opgeslagen CO2 volledig 
en voor onbeperkte duur zal ingesloten 
blijven. In dat verband moet de exploitant 
een verslag opstellen waarin wordt 
gedocumenteerd dat aan dit criterium is 
voldaan, dat hij bij de bevoegde autoriteit 
ter goedkeuring van de overdracht indient.
Alle ontwerp-besluiten ter goedkeuring van 
een overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale autoriteiten 
rekening houden met het Commissieadvies 
en wanneer zij daarvan afwijken moeten zij 
hun besluit motiveren. Zoals bij de 
evaluatie van de ontwerp-
opslagvergunningen op communautaire 
niveau, moet de communautaire evaluatie 
van ontwerp-goedkeuringsbesluiten 
bijdragen tot de samenhang van de 
tenuitvoerlegging van de eisen van deze 
richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap. Volgens dezelfde juridische 
voorschriften en als bij de 
vergunningsprocedure zien de lidstaten 
toe op transparantie en 
verantwoordingsplicht bij de goedkeuring 
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van de richtlijn. van de overdracht, door het publiek 
voldoende en daadwerkelijke toegang tot 
informatie, inspraakrechten en toegang 
tot de rechter te bieden.

Or. en

Motivering

Na de overdracht gaat de verantwoordelijkheid voor het toezicht over op de bevoegde 
autoriteit maar de kosten van het toezicht en voor herstelmaatregelen en vergoeding van 
schade aan derden  of aan het milieu dienen te worden gedekt uit een speciaal fonds. De 
betrokkenheid van het publiek moet, overeenkomstig de Arhusovereenkomst en de 
desbetreffende EG-instrumenten,  zorgen voor transparantie en meer bekendheid van CCS 
onder het publiek.

Amendement 52
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op 
de voormalige exploitant.

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid wordt de monitoring 
gedurende de volgende 50 jaar voortgezet.  
Wanneer belangrijke onregelmatigheden 
of lekkages worden gesignaleerd, neemt 
de bevoegde autoriteit de nodige 
corrigerende maatregelen. Wanneer de 
afsluiting van de opslaglocatie berustte op 
onjuiste of foutieve informatie blijft de 
exploitant aansprakelijk voor de kosten 
van corrigerende maatregelen en 
eventuele schade aan de gezondheid en 
het milieu. In alle andere gevallen worden 
bedoelde kosten betaald uit 
eerdergenoemd fonds, dat wordt 
gefinancierd uit bijdragen van de 
exploitanten en beheerd door de bevoegde 
autoriteit.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 53
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op de 
voormalige exploitant.

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
belangrijke lekken of belangrijke 
onregelmatigheden worden waargenomen.
Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid worden eventuele 
door de bevoegde autoriteit gemaakte 
kosten niet langer verhaald op de 
voormalige exploitant.

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Amendement 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verlaging van de kosten.

Amendement 55
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 

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

2004/35/EG en de verplichtingen in het 
kader van deze richtlijn om corrigerende 
maatregelen te treffen in het geval van 
belangrijke onregelmatigheden of lekkage.
De lidstaten moeten erop toezien dat de 
aanvrager van een vergunning een 
financiële regeling, in de vorm van een 
financiële zekerheid of een gelijkwaardig 
instrument, heeft getroffen alvorens hij de 
vergunningsaanvraag indient.

Or. en

Motivering

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

Amendement 56
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Amendement 57
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met het oog op een eerlijke en gelijke toegang tot het transportnetwerk, moeten gebruikers en 
vervoerders zowel in juridisch als in economisch opzicht afzonderlijke entiteiten zijn. De 
lidstaten zijn verantwoordelijk het nodige kader aan te brengen voor een dergelijke open 
markt, terwijl de exploitanten volledig verantwoordelijk blijven voor de transportkosten.

Amendement 58
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Er zijn bepalingen vereist om te 
waarborgen dat in het geval van 
grensoverschrijdend CO2-transport, 
grensoverschrijdende opslaglocaties of 
grensoverschrijdende opslagcomplexen, de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten gezamenlijk voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn en van de overige 
communautaire wetgeving, alsook van de 
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaten en/of de Gemeenschap partij 
zijn. Artikel 7 van richtlijn 85/337/EEG is 
in dit geval eveneens van toepassing.

Or. en

Motivering

Bij grensoverschrijdende transporten en opslaglocaties dienen alle lidstaten en het nationale 
publiek daadwerkelijk bij de besluitvorming te worden betrokken.
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Amendement 59
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 60
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende de sancties die worden 
genomen bij inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden vastgesteld. Dergelijke 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende de sancties die worden 
genomen bij inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden vastgesteld. Dergelijke 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. Voor ernstige inbreuken 
op de verplichtingen die uit een krachtens 
deze verordening verleende vergunning 
voortvloeien, zoals de verplichting tot het 
nemen van correctieve maatregelen, die 
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de emissie van CO2 in de bodem, de lucht 
of het water tot gevolg hebben, is de 
exploitant tevens strafrechtelijk 
aansprakelijk in de zin van richtlijn 
2008/XX/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van ... inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het 
strafrecht.

Or. en

Motivering

De pas uitgevaardigde richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van het milieu door middel van het strafrecht brengt op EU-niveau het beginsel 
tot uitdrukking van doeltreffende, evenredige en ontmoedigende sancties op het gebied van 
milieurecht, en daarom moet de werkingssfeer ervan worden uitgebreid tot de activiteiten van 
exploitanten van opslaglocaties..

Amendement 61
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Richtlijn 85/337/EEG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook het afvangen 
en het transport met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen, alsook 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn, te doen vallen. Richtlijn 96/61/EG 
moet worden gewijzigd om daaronder het 
afvangen met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen van onder deze 
richtlijn vallende installaties te doen vallen.
Richtlijn 2004/35/EG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook de exploitatie 
van opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn te doen vallen.

(35) Richtlijn 85/337/EEG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook het afvangen 
en het transport met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen, alsook 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn, te doen vallen. Richtlijn 96/61/EG 
moet worden gewijzigd om daaronder het 
afvangen met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen van onder deze 
richtlijn vallende installaties te doen vallen.
Richtlijn 2004/35/EG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook het transport 
van CO2 met het oog op geologische 
opslag en de exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig deze richtlijn te doen 
vallen.  

Or. en
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Motivering

Het vervoer maakt integraal deel uit van het CCS-procédé,en moet als zodanig uitdrukkelijk  
onder het bereik van de richtlijn worden gebracht.

Amendement 62
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Richtlijn 2001/80/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2001 inzake de beperking van 
de emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties moet worden gewijzigd 
om de eis in te voeren dat alle 
stookinstallaties, waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of de 
oorspronkelijke exploitatievergunning 
wordt verleend na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn, op hun locatie over 
voldoende ruimte voor het afvangen en 
comprimeren van CO2 beschikken en dat 
de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportnetwerken, 
alsmede de technische haalbaarheid van 
modernisering van de installatie met het 
oog op het afvangen van CO2, zijn 
geëvalueerd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 63
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el



AM\729033NL.doc 35/89 PE407.924v01-00

NL

Amendement 64
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor het transport van 
CO2 met het oog op geologische opslag en 
de geologische opslag van kooldioxide 
(hierna "CO2").

Or. en

Motivering

Het vervoer maakt integraal deel uit van het CCS-procédé,en moet als zodanig uitdrukkelijk  
onder het bereik van de richtlijn worden gebracht.

Amendement 65
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het doel van geologische opslag is de 
CO2 permanent en veilig ondergronds vast 
te houden op een dergelijke manier dat elk 
risico van negatieve effecten op het milieu 
en de volksgezondheid wordt voorkomen.

Or. en

Motivering

Gezien de bedoeling de klimaatverandering af te remmen, moet de richtlijn alle nodige 
regelingen treffen om de CO2 permanent en  veilig onder de grond te houden, waarbij een 
nul-risico van negatieve  effecten op het milieu en de volksgezondheid als voorwaarde moet 
gelden voor opslag van CO2.
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Amendement 66
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Amendement 67
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
geologische opslag van CO2 op het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat in de zin van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee (UNCLOS).

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
geologische opslag van CO2 op het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat in de zin van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee (UNCLOS). Verbeterde 
koolwaterstofwinning is van de 
werkingssfeer van de richtlijn uitgesloten.

Or. en

Motivering

Het geografische toepassingsgebied van de richtlijn dient uitdrukkelijk tot de EG te worden 
beperkt.Omdat deze richtlijn bedoeld is als instrument voor de reductie van broeikasemissies 
in de EU overeenkomstig haar bindende doelstelling, zou het tegenstrijdig zijn om verbeterde 
koolwaterstofwinning in de werkingssfeer op te nemen, omdat dit tot productie van extra 
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hoeveelheden fossiele brandstoffen en de daarbij horende CO2-uitstoot in de atmosfeer zou 
leiden.

Amendement 68
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
geologische formaties die gelegen zijn 
buiten het in lid 1 bedoelde gebied.

3. De geologische opslag van CO2, , 
waaronder ook opslag onder de zeebodem, 
is  buiten het in lid 1 bedoelde gebied niet 
toegestaan. Opslag van CO2 onder de 
zeebodem mag alleen plaatsvinden in 
overeenstemming met internationale 
ovbereenkomsten waarbij de lidstaten 
en/of de Gemeenschap partij zijn

Or. en

Motivering

De richtlijn mag alleen gelden voor geologische opslag binnen de EG, en moet beantwoorden 
aan internationale regels en verdragen op dit gebied, zoals het Protocol van 1996 bij het 
Verdrag van Londen.

Amendement 69
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Opslag van CO2 in de waterkolom mag 
noch binnen noch buiten het in lid 1 
bedoelde gebied worden toegestaan.

Or. en

Motivering

Opslag in de waterkolom moet overal worden verboden, zowel op de continentale platen en 
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de exclusieve economische zones van de lidstaten als op volle zee.

Amendement 70
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) 'verbeterde koolwaterstofwinning',  
winning van meer koolwaterstof dan op 
natuurlijke wijze door vloeistofinjectie of 
andere manieren wordt geproduceerd;

Or. en

Motivering

Omdat verbeterde koolwaterstofwinning van de werkingssfeer van de richtlijn is uitgesloten, 
moet duidelijkheidshalve een definitie van dit proces worden opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Nadere precisering.
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Amendement 72
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) 'opslaglocatie', een of meer nader 
omschreven gebieden binnen een
specifieke geologische formatie die 
gebruikt wordt voor de geologische opslag 
van CO2;

Or. en

Motivering

De opslag strekt zich niet uit over een geologische formatie maar beslaat slechts een deel 
ervan.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Precisering en aanpassing aan de beschrijving van de Commissie met betrekking tot het 
bijzondere IPCC-verslag over CCS.
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Amendement 74
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Zonder dit amendement zou de definitie van lekkage zo opgevat kunnen worden als zou een 
absoluut dichte afsluiting moeten zijn gewaarborgd.  Dat is technisch onhaalbaar en ook 
veiligheidstechnisch niet gerechtvaardigd.

Amendement 75
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden gestipuleerd dat exploratievergunningen alleen mogen worden 
verleend wanneer aan de ecriteria voor selectie van de locatie is voldaan.
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Amendement 76
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) 'transporteur', de natuurlijke 
persoon of publiek- of privaatrechtelijke 
rechtspersoon die volledig ontvlecht is van 
de exploitant van de opslaglocatie en de 
gebruiker (de energieproducent), en die 
het transport van CO2 to naar de 
opslaglocatie uitvoert of controleert, of 
aan wie ingevolge de nationale wetgeving 
een beslissende economische macht over 
de technische werking van het 
transportnet is gedelegeerd;

Or. en

Motivering

Het vervoer maakt integraal deel uit van het CCS-procédé,en behoort tot de materie van de 
richtlijn.  Omwille van de duidelijkheid moeten transportondernmers worden gedefinieerd en 
onderscheiden van de exploitant van een opslaglocatie, die onder een ander juridisch regime 
valt.

Amendement 77
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 78
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het land- en 
watermilieu en op gezondheid en 
veiligheid tot gevolg kan hebben;

Or. el

Amendement 79
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen die 
resulteert uit het afvangen van kooldioxide;

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen met 
een gehalte van tenminste 98% aan CO2, 

die resulteert uit het afvangen van 
kooldioxide en waaraan geen afvalstoffen 
of andere materie met het oog op hun 
verwijdering zijn toegevoegd;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) 'corrigerende maatregelen', 
maatregelen om belangrijke 
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkages te stoppen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 81
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el
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Amendement 82
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat, indien geen 
risico van ongunstige  milieu- of 
volksgezondheidseffecten bestaat, en 
indien het gebruik ervan voor de opslag 
van CO2 niet direct op gespannen voet 
komt te staan met andere feitelijke of 
potentiële energiegerelateerde 
gebruiksdoeleinden, zoals strategisch 
doeleinden voor de 
energievoorzieningsveiligheid van de EG 
(bv gasopslag) of het gebruik van 
hernieuwbare (bv. geothermische) 
energiebronnen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 85
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 

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

indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve effecten voor het land- of 
watermilieu of de volksgezondheid zullen 
voordoen.

Or. el

Motivering

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

Amendement 86
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

storage.
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Amendement 87
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat in de 
procedure voor verlening van een 
exploratievergunning naar behoren 
rekening wordt gehouden met de mening 
van het publiek.  Te dien einde zien de 
lidstaten erop toe dat het publiek 
voldoende en daadwerkelijke toegang  tot 
informatie, inspraakrechten en toegang 
tot de rechter krijgt,  overeenkomstig de 
desbetrefende bepalingen van richtlijn 
85/337/EEG  en van richtlijn 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant exploration permits. Deze betrokkenheid moet zorgen voor 
transparantie en meer bekendheid van CCS onder het publiek .

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor de tijd die nodig is voor 
uitvoering van de werkzaamheden 
waarvoor de exploratievergunning is 
verleend.  De exploratievergunning is 
verlengbaar.  Alvorens 
exploratievergunningen toe te zeggen 
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treffen de lidstaten regelingen om te 
voorkomen dat de vergunning niet illegaal 
wordt gebruikt om investeringen tegen te 
houden.

Or. en

Motivering

Debureaucratisation of the exploration permit procedure and indemnification of investments.

Amendement 89
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
drie jaar, die telkens met drie jaar kan 
worden verlengd, en wel zo lang als nodig 
is voor uitvoering van de exploratie van de 
beoogde opslaglocatie.

Or. en

Motivering

The currently proposed time lapse could prove too short in certain occasions, yet a periodic 
control on the operator in the form of the renewal of the permit is also needed. This 
amendment seeks to strike a balance, in order to ensure that exploration will lead to a safe 
CO2 storage.
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Amendement 90
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit te 
voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan. Wanneer de 
houder van de exploratievergunning na 
succesvolle voltooiing van de exploratie 
een opslagvergunning aanvraagt, wordt 
deze aanvraag met voorrang behandeld.

Or. de

Motivering

Exploration firms invest substantial sums in investigating the geology of a site, and bear the 
risk of a negative outcome. This amendment is intended to increase firms' readiness to 
investigate the geology of sites to assess their suitability for CO2 storage.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 92
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve, bekend 
gemaakte en niet-discriminerende criteria.
Exploitanten van opslaglocaties dienen 
volledig ontvlochten te blijven van de 
gebruikers (d.w.z. de 
energieproducenten).

Or. en

Motivering

This amendment aims to create a level playing field and avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.
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Amendement 93
David Hammerstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat in de
procedure voor verlening van een 
opslagvergunning naar behoren rekening 
wordt gehouden met de mening van het 
publiek.  Te dien einde zien de lidstaten 
erop toe dat het publiek voldoende en 
daadwerkelijke toegang  tot informatie, 
inspraakrechten en toegang tot de rechter 
krijgt,  overeenkomstig de desbetrefende 
bepalingen van richtlijn 85/337/EEG  en 
van richtlijn 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant storage permits. Deze betrokkenheid moet zorgen voor transparantie en 
meer bekendheid van CCS onder het publiek .

Amendement 94
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. el
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Motivering

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Necessity to classify competences and the responsibility for risks.

Amendement 96
Norbert Glante

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat de
opslaglocatie niet door twee exploitanten 
tegelijk wordt gebruikt.  Voor alle 
potentiële gebruikers moet gelijke toegang 
tot de opslaglocatie gewaarborgd zijn.
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Or. de

Motivering

This provision is intended to ensure that a storage site is used by only one operator, in order 
to avoid any demarcation issues regarding competence and liability.

Amendement 97
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) de beschikbaarheid van transport 
dat de locatie met de beoogde 
afvangpunten verbindt, alsmede de 
economische levensvatbaarheid, de 
afstand van de opslagplaats tot die punten 
in aanmerking genomen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 98
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 99
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 100
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Also legal persons can be responsible.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 103
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) de Commissie kan over de ontwerp-
vergunning advies uitbrengen
overeenkomstig artikel 10, lid 2;

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .
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Amendement 105
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .
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Amendement 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 108
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) de eis om de bevoegde autoriteit in 
kennis te stellen van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages, het 
goedgekeurde plan met corrigerende 
maatregelen en de verplichting om dit plan 
overeenkomstig artikel 16 ten uitvoer te 
leggen wanneer zich belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages voordoen;

(6) de eis om de bevoegde autoriteit in 
kennis te stellen van belangrijke 
onregelmatigheden of belangrijke 
lekkages, het goedgekeurde plan met 
corrigerende maatregelen en de 
verplichting om dit plan overeenkomstig 
artikel 16 ten uitvoer te leggen wanneer 
zich belangrijke onregelmatigheden of 
belangrijke lekkages voordoen;

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
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also not justified on safety grounds.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie van ontwerp-
opslagvergunningen door de Commissie

Doorgifte van opslagvergunningen en 
geweigerde aanvragen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van toegekende CO2-
opslagvergunningen of afgewezen 
aanvragen voor opslagvergunningen

Or. en
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Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 111
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten kunnen de Commissie in 
kennis stellen van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen.

Or. en
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Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 113
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waken erover dat geen 
belangrijke wijzigingen ten uitvoer worden 
gelegd zonder dat een nieuwe 
opslagvergunning wordt verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.

2. De lidstaten waken erover dat geen 
belangrijke wijzigingen ten uitvoer worden 
gelegd zonder dat een nieuwe 
opslagvergunning wordt verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn. De bepalingen van richtlijn 
85/337/EEG zijn in dit geval eveneens van 
toepassing.

Or. en

Motivering

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

Amendement 114
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. el

Motivering

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

Amendement 115
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages;

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van of
geattendeerd is op belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages;

Or. en

Motivering

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

Amendement 116
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages;

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke 
onregelmatigheden of belangrijke 
lekkages;

Or. de
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Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendement 117
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer uit de overeenkomstig 
artikel 14 ingediende verslagen of de 
overeenkomstig artikel 15 uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of dat er risico is op belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage;

b) wanneer uit de overeenkomstig 
artikel 14 ingediende verslagen of de 
overeenkomstig artikel 15 uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of dat er risico is op belangrijke 
onregelmatigheden of belangrijke lekkage;

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverlet het bepaalde in de 
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de vijf jaar.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Ontbureaucratisering.

Amendement 119
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverlet het bepaalde in de 
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de vijf jaar.

d) onverlet het bepaalde in de 
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de tien jaar.

Or. de

Motivering

Reviews of the storage permit every five years would create unnecessary uncertainty for the 
operator of the storage complex.

Amendement 120
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 121
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een CO2-stroom moet voor ten minste 
98% bestaan uit kooldioxide. Om dat te 
waarborgen, mag geen afval of ander 
materiaal worden toegevoegd met het doel 
dat afval of ander materiaal te verwijderen.

Or. en

Motivering

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).
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Amendement 122
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Given that the criteria and procedures are unclear, it is for safety reasons necessary for 
certain quantitative and qualitative specifications to be established by the Commission.
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Amendement 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanvulling.

Amendement 124
Norbert Glante

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het detecteren van CO2-lekkage; c) het detecteren van belangrijke CO2-
lekkage;
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Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendement 125
David Hammerstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 126
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 16, lid 1, in kennis 

a) wanneer de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 16, lid 1, in kennis 
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is gesteld van lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden;

is gesteld van belangrijke lekkages of 
belangrijke onregelmatigheden;

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendement 127
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage

Maatregelen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of belangrijke lekkage

1. De lidstaten waken erover dat de 
exploitant bij belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage onmiddellijk 
de bevoegde autoriteit in kennis stelt en de 
nodige corrigerende maatregelen treft.

1. De lidstaten waken erover dat de 
exploitant bij belangrijke 
onregelmatigheden of belangrijke lekkage 
onmiddellijk de bevoegde autoriteit in 
kennis stelt en de nodige corrigerende 
maatregelen treft.

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Amendement 128
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 129
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
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4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten.

4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten.
De exploitant blijft gedurende tenminste 
50 jaar naafsluiting van een locatie 
verantwoordelijk.

Or. en

Motivering

Ook zeer kleine lekkages gedurende lange perioden kunnen de remmende werking van CO2-

opslag op de klimaatsverandering teniet doen. Daarom is het zaak het post-sluiting 
toezichtgedurende een voldoende lange periode voort te zetten om er zeker van te zijn dat 
geen lekkages optreden, en de verantwoordelijkheidsoverdracht aan de bevoegde autoriteit 
eerst na verstrijken van die periode te doen plaatsvinden. In Richtlijn 1999/31/EG van de 
Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen zijn soortgelijke bepalingen 
inzake post-sluiting toezicht.

Amendement 130
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7.

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7. De 
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exploitant blijft juridisch en economisch 
nog voor de locatie verantwoordelijk, en 
dient financiële zekerheid of een 
gelijkwaardig instrument te stellen 
overeenkomstig artikel 19, lid 2, sub b, ii).

Or. en

Motivering

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

Amendement 131
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie na verstrijken van de periode van 
50 jaar, en nadat aan de in de 
opslagvergunning genoemde 
overdrachtsvoorwaarden is voldaan,
overgedragen aan de bevoegde autoriteit.

Or. en
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Motivering

The transfer of responsibility should be made conditional upon the fulfilment of the relevant 
storage permit requirements.

Amendement 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 133
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 

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

overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van twaalf maanden na hun indiening bij 
de Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten. Het bepaalde in artikel 6, lid 2, 
sub a, is eveneens van toepassing op de 
ontwerp-goedkeuringsbesluiten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 134
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 136
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

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

Amendement 137
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De monitoring na de overdracht van de verantwoordelijkheid is nodig als extra 
veiligheidsvoorziening.
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Amendement 138
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendement 139
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige 
exploitant.

6. Wanneer belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages worden 
gesignaleerd, neemt de bevoegde autoriteit 
de nodige corrigerende maatregelen.
Wanneer deafsluiting van de 
opslaglocatie berustte op onjuiste of 
foutieve informatie blijft de exploitant 
aansprakelijk voor de kosten van 
corrigerende maatregelen en eventuele 
schade aan de gezondheid en het milieu.
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In alle andere gevallen worden bedoelde 
kosten betaald uit het ingevolge artikel 19 
bis opgerichte fonds, dat wordt 
gefinancierd uit bijdragen van de 
exploitanten en  door de bevoegde 
autoriteit wordt beheerd.

Or. en

Motivering

Gedurende deze periode worden de kosten van de monitoring, van corrigerende maatregelen 
of eventuele schade aan derden of het milieu niet langer betaald door de exploitant, tenzij 
deafsluiting berustte op onjuiste of foutieve informatie, maar uit een speciaal fonds, naar het 
model van de ontmantelingsfonds voor kerncentrales.

Amendement 140
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De  lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG en Richtlijn 
2004/35/EG. De financiële zekerheid 
wordt op een zodanig bedrag vastgesteld 
dat de aansprakelijkheid voor schade aan 
derden en de herstelkosten van 
milieuschade daardoor wordt gedekt, en 
bedraagt in geen geval minder dan EUR 
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[...] miljard.

Or. en

Motivering

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and thus it should be set at an adequate level. However, this level [x] is 
still to be determined.

Amendement 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Prevention of unnecessary high costs.
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Amendement 142
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Amendement 143
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Oprichting van een fonds voor monitoring 

en corrigerende maatregelen
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Er wordt een fonds opgericht bestaande 
uit door de exploitanten van 
opslaglocaties te betalen jaarlijkse 
bijdragen, dat door de bevoegde autoriteit 
wordt beheerd.  De bijdragen van de 
exploitanten zijn evenredig met de 
capaciteit van de opslaglocatie gemeten in 
CO2- volume-eenheden en de hoogte van 
het betrokken risico volgens de in bijlage I 
genoemde parameters. De bijdragen 
nemen een einde na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit.  Het fonds dient ter dekking 
van de kosten van monitoring en 
corrigerende maatregelen, alsmede de 
kosten voor herstel van na overdracht van 
de verantwoordelijkheid, en in 
uitzonderlijke gevallen ook vóór die 
overdracht opgekomen traditionele schade 
(bv. schade aan gezondheid, eigendom 
enz.) en schade aan het milieu , wanneer 
de aansprakelijkheid niet wordt gedekt 
door richtlijn 2004/35/EG of richtlijn 
2003/87/EG, en/of er geen of onvoldoende 
financiële zekerheid is.

Or. en

Motivering

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

Amendement 144
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
potentiële gebruikers overeenkomstig het 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
potentiële gebruikers overeenkomstig het 
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bepaalde in lid 2 tot en met 4 toegang 
krijgen tot de CO2-transportnetwerken en 
tot opslaglocaties met het oog op de 
geologische opslag van geproduceerd en 
afgevangen CO2.

bepaalde in lid 2 tot en met 4 toegang 
krijgen tot de CO2-transportnetwerken en 
tot opslaglocaties met het oog op de 
geologische opslag van geproduceerd en 
afgevangen CO2. De gebruikers dragen 
evenwel volledig de kosten van de toegang 
tot die netwerken en de opslaglocaties.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk het nodige kader aan te brengen voor een dergelijke open 
markt, terwijl de exploitanten volledig verantwoordelijk blijven voor de transportkosten.

Amendement 145
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van eerlijke en 
open toegang in acht, rekening houdend 
met:

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden en wordt 
gerealiseerd door transporteurs die 
volledig losgekoppeld moeten zijn van 
zowel de opslagexploitanten als de 
gebruikers (energieproducenten). De 
lidstaten nemen de doelstellingen van 
eerlijke en open toegang in acht, rekening 
houdend met:

Or. en

Motivering

Met het oog op een eerlijke en gelijke toegang tot het transportnetwerk, moeten gebruikers en 
vervoerders zowel in juridisch als in economisch opzicht afzonderlijke entiteiten zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Clarification of the responsibilities.

Amendement 147
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el
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Amendement 148
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waken erover dat alle
stookinstallaties met een capaciteit van 300 
megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur 
voor het afvangen en comprimeren van 
CO2 en dat de beschikbaarheid van 
geschikte opslaglocaties en 
transportfaciliteiten en de technische 
haalbaarheid van modernisering van de 
installatie met het oog op CO2-afvang zijn 
geëvalueerd.

De lidstaten waken erover dat er geen 
vergunning wordt verleend aan 
stookinstallaties met een capaciteit van 300 
megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), wanneer deze bij 
gebruik leiden tot een uistoot van 
kooldioxide in de atmosfeer van meer dan 
350 gram per kilowattuur van de 
energieopwekking.

Or. en

Motivering

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the authoritative 
scientific body on climate change, new CHP-gas fired would emit around 300 g CO2/kWh and 
new combined cycle gas turbine (CCGT) below 350 g CO2/kWh in average; with capture, the 
latter could go down as low as 40 to 66 g CO2/kWh, while new pulverised coal with CCS 
might be below 145 g CO2/kWh. Therefore, a limit of 350 g CO2/kWh seems quite a 
reasonable limit for new fossil fuels plants since it would allow operators and Member States 
to choose the technology they want (technology neutral).
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Amendement 149

David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33
Richtlijn 2004/35/EG
Bijlage III - punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*);

14. Het transport vanCO2  met het oog op 
de geologische opslag, alsmede de
exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*);
Met het oog op de aansprakelijkheid bij 
het transport wordt de term 'ondernemer' 
verstaan zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 
9 bis van richtlijn XX/XX/EG.

Or. en

Motivering

Het vervoer maakt integraal deel uit van het CCS-procédé,en moet als zodanig uitdrukkelijk  
onder het bereik van de richtlijn worden gebracht.  Liability for environmental damage 
should also apply to transport of CO2 and the associated risks.

Amendement 150
David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 35 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/xx/EG
Bijlage A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
In Bijlage A van Richtlijn 2008/XX/EG 
inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht wordt het 
volgende streepje ingevoegd:
"Het transport van CO2  met het oog op de 
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geologische opslag, alsmede de exploitatie 
van opslaglocaties overeenkomstig 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide".

Or. en

Motivering

De pas uitgevaardigde richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
bescherming van het milieu door middel van het strafrecht brengt op EU-niveau het beginsel 
tot uitdrukking van doeltreffende, evenredige en ontmoedigende sancties op het gebied van 
milieurecht, en daarom moet de werkingssfeer ervan worden uitgebreid tot de activiteiten van 
exploitanten van opslaglocaties..

Amendement 151
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el
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Amendement 152
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn wordt de Commission gevraagd 
een voorstel tot herziening in te dienen 
aan de hand van de in artikel 25 bedoelde 
rapporten en na evaluatie van de nieuwste 
wetenschappelijke gegevens, de resultaten 
van de proefprojecten met CO2- opslag en 
de commerciële exploitatie van de 
technologie rond de afvang en de opslag 
van CO2.

Or. el

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Completion.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 155
David Hammerstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 156
David Hammerstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) nabijheid van de voor opslag in 
overweging genomen potentiële CO2-
bronnen (inclusief raming van de totale 
potentiële massa van CO2 die economisch 
beschikbaar is voor opslag).

l) nabijheid van de voor opslag in 
overweging genomen potentiële CO2-
bronnen (inclusief raming van de totale 
potentiële massa van CO2 die economisch 
beschikbaar is voor opslag omdat transport 
over lange afstanden economisch 
onrendabel kan worden), evenals de 
beschikbaarheid van een veilig en 
adequaat transportnetwerk.

Or. en

Motivering

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