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Ändringsförslag 29
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid (CCS) är ett sätt att mildra 
klimatförändringen. Det går ut på att 
avskilja koldioxid (CO2) från 
industrianläggningar, transportera den till 
en lagringsplats och där injektera den i en 
lämplig geologisk formation för permanent 
förvaring.

(4) Avskiljning och geologisk lagring av 
koldioxid (CCS) är ett sätt att mildra 
klimatförändringen. Det går ut på att 
avskilja koldioxid (CO2) från 
industrianläggningar, transportera den till 
en lagringsplats och där injektera den i en 
lämplig geologisk formation för permanent 
förvaring. CCS-tekniken får inte tjäna 
som ett incitament till att öka antalet 
anläggningar som drivs med 
konventionella bränslen. Det skulle 
motverka de förväntade fördelarna med 
denna teknik i form av minskade 
koldioxidutsläpp.

Or. el

Ändringsförslag 30
Christian Ehler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) De olika momenten avskiljning, 
transport och lagring av koldioxid har 
alla ingått vart för sig i pilotprojekt, men 
att integrera dem till en fullständig 
CCS-process och få ner kostnaderna är 
fortfarande en central uppgift. De största 
projekten för koldioxidlagring där 
europeiska företag deltar är Sleipner 
i Nordsjön (Statoil) och In Salah 
i Algeriet (Statoil, BP och Sonatrach). 
Andra pågående pilotprojekt är 
Vattenfalls projekt vid Schwarze Pumpe 
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i Tyskland/delstaten Brandenburg och
Totals CCS-projekt i Lacq-området 
i Frankrike.

Or. de

Motivering

Förtydligande i förhållande till ändringsförslaget i förslaget till betänkande, nämligen att de 
hittillsvarande projekten inte varit demonstrationsprojekt utan pilotprojekt.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Utöver en lagram för 
lagringsplatsen, behövs så fort som 
möjligt incitament till ytterligare 
utveckling av tekniken, stöd till 
uppförande av 
demonstrationsanläggningar samt en av 
medlemsstaterna fastställd lagram för 
säkerställandet av transporter så att 
användningen av CCS-teknik ökar.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande om att det behövs fler juridiska beslut om och mer ekonomiskt stöd till 
CCS-teknik samt fler demonstrationsanläggningar. 
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Ändringsförslag 32
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det här direktivet bör tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt med en sammanlagd 
planerad lagring på 100 kiloton eller mer.
Denna tröskel verkar också vara lämplig 
för övrig relevant gemenskapslagstiftning.
Lagring av koldioxid i geologiska 
formationer som sträcker sig utanför detta 
direktivs geografiska räckvidd och lagring 
av koldioxid i öppet vatten bör inte 
tillåtas.

(14) Det här direktivet bör tillämpas endast
på geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt med en sammanlagd 
planerad lagring på 100 kiloton eller mer. 
Denna tröskel verkar också vara lämplig 
för övrig relevant gemenskapslagstiftning. 
Geologisk lagring av koldioxid, inklusive 
lagring under havsbotten, bör inte tillåtas 
utanför detta direktivs geografiska 
räckvidd. Lagring i geologiska 
formationer under havsbotten bör endast 
förekomma i enlighet med de 
internationella avtal som medlemsstaterna 
och/eller gemenskapen undertecknat. 
Lagring av koldioxid i öppet vatten bör 
inte tillåtas vare sig i eller utanför detta 
direktivs geografiska räckvidd.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att fastställa direktivets geografiska räckvidd för att 
säkerställa att direktivet endast tillämpas på geologisk lagring inom gemenskapen och att det 
kommer att följa de internationella bestämmelser och avtal på området som till exempel 
protokollet till Londonkonventionen. Vad gäller lagring i öppet vatten syftar detta 
ändringsförslag till att säkerställa att sådan lagring uttryckligen ska vara förbjuden inte bara 
på kontinentalsocklarna och i de ekonomiska zonerna utan även på internationellt vatten 
utanför zongränserna. 
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Ändringsförslag 33
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det här direktivet bör tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt med en sammanlagd 
planerad lagring på 100 kiloton eller mer.
Denna tröskel verkar också vara lämplig 
för övrig relevant gemenskapslagstiftning.
Lagring av koldioxid i geologiska 
formationer som sträcker sig utanför detta 
direktivs geografiska räckvidd och lagring 
av koldioxid i öppet vatten bör inte tillåtas.

(14) Det här direktivet bör tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt med en sammanlagd 
planerad lagring på 150 kiloton eller mer. 
Med detta tröskelvärde kan man undvika 
att direktivet tillämpas på befintliga eller 
planerade pilotforskningsprojekt i 
medlemsstaterna. Denna tröskel verkar 
också vara lämplig för övrig relevant 
gemenskapslagstiftning. Lagring av 
koldioxid i geologiska formationer som 
sträcker sig utanför detta direktivs 
geografiska räckvidd och lagring av 
koldioxid i öppet vatten bör inte tillåtas.

Or. en

Motivering

En del av de största pilotforskningsprojekt som pågår i flera EU-länder har en kapacitet på 
30 MW för en total injektion på cirka 120 till 140 kiloton. Det tröskelvärde som kommissionen 
föreslagit för att utesluta pilotforskningsprojekt kommer inte att leda till att de projekten 
utesluts från direktivets tillämpningsområde och följden blir att direktivet riskerar att komma 
i konflikt med det tillstånd som nationella myndigheter fått att genomföra sådana 
pilotforskningsprojekt. Det är därför mycket viktigt att höja det tröskelvärde på 100 kiloton 
som kommissionen förslagit till 150 kiloton.
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Ändringsförslag 34
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Ökad återvinning av kolväten 
(återvinning av kolväten utöver de som 
bildas naturligt genom vätskeinjektion 
eller på andra sätt) bör inte omfattas av 
detta direktiv. Att återvinna kolväten är 
ekonomiskt lönsamt och hittills har sådan 
utvinning gjorts i kommersiella syften. Nu 
vet man att ökad återvinning av kolväten 
inte begränsar de klimatpåverkande 
utsläppen eftersom, om man ser till 
mängden koldioxid, det kolväte som bildas 
under den processen till slut under sin 
livscykel kommer att slå ut de 
begränsande effekter som lagring av 
koldioxid har. Alltså bör inte denna 
process omfattas av uttrycket geologisk 
lagring enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Eftersom detta direktiv syftar till att fungera som ett verktyg för att minska utsläppen av 
växthusgaser i EU i enlighet med dess bindande mål vore det motsägande om det skulle 
tillämpas på ökad återvinning av kolväten – det skulle leda till att större mängder fossila 
bränslen produceras och alltså att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Ändringsförslag 35
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 
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förläggas. Urvalet av lämpliga 
lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att det inte finns någon 
betydande risk för läckage och så att det, 
oavsett om läckage inträffar eller ej, inte 
är sannolikt att några allvarliga effekter 
på miljön eller människors hälsa uppstår.
Detta bör fastställas genom beskrivning 
och bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav.

förläggas. Urvalet av lämpliga 
lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att det inte finns någon risk 
alls för läckage och så att inte några 
effekter på miljön eller människors hälsa 
uppstår. En lagringsplats bör väljas endast 
om dess användning för lagring av 
koldioxid inte direkt eller indirekt 
konkurrerar med övriga faktiska eller 
potentiella energirelaterade 
användningar, inklusive strategiska 
användningar för säkerställandet av 
gemenskapens energiförsörjning (det vill 
säga gaslagring) eller användning av 
förnybara energikällor (till exempel 
jordvärme). De bör fastställas genom 
beskrivning och bedömning av ett 
potentiellt lagringskomplex enligt specifika 
krav.

Or. en

Motivering

Uttrycken ”betydande” och ”sannolikt” är för vaga. ”Ingen risk alls” och ” inte några 
effekter på miljön eller människors hälsa” bör utgöra grundvalen för val av lagringsplats. 
Dessutom bör användningen av en plats för lagring av koldioxid vare sig äventyra 
användningen av förnybara energikällor, som gemenskapen har bindande mål för, eller 
andra alternativ som är mycket viktiga för försörjningssäkerheten. 

Ändringsförslag 36
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 
förläggas. Urvalet av lämpliga 

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 
förläggas. Urvalet av lämpliga 
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lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att det inte finns någon 
betydande risk för läckage och så att det, 
oavsett om läckage inträffar eller ej, inte är 
sannolikt att några allvarliga effekter på 
miljön eller människors hälsa uppstår.
Detta bör fastställas genom beskrivning 
och bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav.

lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Medlemsstaterna bör 
därför ha rätt att ta hänsyn till 
lagringsplatsernas geologiska egenskaper, 
till exempel seismicitet, på ett så objektivt 
och effektivt sätt som möjligt, när de 
väljer lagringsplatser. Lagringsplatserna 
bör väljas så att det inte finns någon 
betydande risk för läckage och så att det, 
oavsett om läckage inträffar eller ej, inte är 
sannolikt att några allvarliga effekter på 
miljön eller människors hälsa uppstår. 
Detta bör fastställas genom beskrivning 
och bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav.

Or. el

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att välja lagringsplatserna eftersom de känner till de specifika 
lokala geologiska egenskaperna bäst, och därmed bäst kan bedöma om man kan göra de 
nödvändiga investeringarna.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör bestämma i vilka 
fall förundersökningar ska krävas för att få 
tillräckligt med information för att välja 
plats. Tillstånd bör krävas för sådana 
undersökningar. Medlemsstaterna ska se 
till att förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier. För att 

(16) Medlemsstaterna bör bestämma i vilka 
fall förundersökningar ska krävas för att få 
tillräckligt med information för att välja 
plats. Tillstånd bör krävas för sådana 
undersökningar. Medlemsstaterna ska se 
till att förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier. För att 
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skydda och uppmuntra till investeringar i 
förundersökningar bör 
undersökningstillstånd beviljas för en 
begränsad areavolym och för begränsad 
tid, under vilken tillståndsinnehavaren bör 
ha ensamrätt att undersöka den potentiella 
lagringsplatsen för koldioxid.
Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten.

skydda och uppmuntra till investeringar 
i förundersökningar bör 
undersökningstillstånd beviljas för en 
begränsad areavolym och för den 
tidsperiod som behövs för att utföra 
verksamheten, under vilken 
tillståndsinnehavaren bör ha ensamrätt att 
undersöka den potentiella lagringsplatsen 
för koldioxid. Medlemsstaterna bör se till 
att komplexet under denna tid inte används 
på ett sätt som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten. Om ingen 
verksamhet utförs bör medlemsstaterna se 
till att undersökningstillståndet dras in 
och att det kan ges till andra 
organisationer.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och investeringsgaranti.

Ändringsförslag 38
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör bestämma i vilka 
fall förundersökningar ska krävas för att få 
tillräckligt med information för att välja 
plats. Tillstånd bör krävas för sådana 
undersökningar. Medlemsstaterna ska se 
till att förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier. För att 
skydda och uppmuntra till investeringar i 
förundersökningar bör 
undersökningstillstånd beviljas för en 
begränsad areavolym och för begränsad 

(16) Medlemsstaterna bör bestämma i vilka 
fall förundersökningar ska krävas för att få 
tillräckligt med information för att välja 
plats. Tillstånd bör krävas för sådana 
undersökningar. Medlemsstaterna ska se 
till att förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, offentliga och 
icke-diskriminerande kriterier. För att 
skydda och uppmuntra till investeringar 
i förundersökningar bör 
undersökningstillstånd beviljas för en 
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tid, under vilken tillståndsinnehavaren bör 
ha ensamrätt att undersöka den potentiella 
lagringsplatsen för koldioxid.
Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten.

begränsad areavolym och för begränsad 
tid, under vilken tillståndsinnehavaren bör 
ha ensamrätt att undersöka den potentiella 
lagringsplatsen för koldioxid. 
Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa ett rättvist konkurrensläge så att man undviker en 
snedvridning av konkurrensen på marknaden för koldioxidlagring.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Lagringsplatser bör inte drivas utan 
lagringstillstånd. Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt.

(17) Lagringsplatser bör inte drivas utan 
lagringstillstånd. Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt. Det är rimligt att 
innehavaren av undersökningstillståndet 
förväntar sig att få lagringstillståndet mot 
bakgrund av de undersökningar som 
utförts och de investeringar som dessa 
krävt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skapar incitament till att genomföra undersökningar.
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Ändringsförslag 40
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Lagringsplatser bör inte drivas utan 
lagringstillstånd. Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt.

(17) Lagringsplatser bör inte drivas utan 
lagringstillstånd. Operatörer som driver 
lagringsplatser bör vara helt fristående 
från användarna (det vill säga 
kraftleverantörer). Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt.

Or. en

Motivering

Det krävs att ägarskapen är helt skilda åt för man ska kunna säkerställa att användarna får 
en rättvis tillgång till lagringsplatser på en öppen marknad.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla förslag till lagringstillstånd bör 
lämnas till kommissionen, så att denna 
kan yttra sig om förslagen inom sex 
månader efter inlämnandet. De nationella 
myndigheterna bör ta yttrandet i 
beaktande när de fattar beslut om ett 
tillstånd och motivera alla avvikelser från 
kommissionens yttrande. Granskningen 
på gemenskapsnivå bör bidra till att 
säkerställa konsekvens i genomförandet 
av direktivets krav i hela gemenskapen 
och dessutom stärka allmänhetens 

(18) Medlemsstaterna bör ha möjligheten 
att lämna in utkastet till lagringstillstånd
till kommissionen för översyn.
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förtroende för CCS, särskilt i de tidiga 
faserna av direktivets genomförande.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 42
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla förslag till lagringstillstånd bör 
lämnas till kommissionen, så att denna 
kan yttra sig om förslagen inom sex 
månader efter inlämnandet. De nationella
myndigheterna bör ta yttrandet i beaktande 
när de fattar beslut om ett tillstånd och 
motivera alla avvikelser från 
kommissionens yttrande. Granskningen på 
gemenskapsnivå bör bidra till att 
säkerställa konsekvens i genomförandet av 
direktivets krav i hela gemenskapen och 
dessutom stärka allmänhetens förtroende 
för CCS, särskilt i de tidiga faserna av 
direktivets genomförande.

(18) Lagringstillstånd bör lämnas av den 
behöriga myndigheten i varje medlemsstat 
i samråd med kommissionen. Förslagen 
till lagringstillstånd bör lämnas till 
kommissionen som bör ha tolv månader 
på sig att lämna ett yttrande. De behöriga 
myndigheterna bör inte ta något beslut
om det slutliga tillståndet innan 
kommissionen lämnar sitt yttrande. De 
behöriga myndigheterna bör ta yttrandet i 
beaktande när de fattar beslut om ett 
tillstånd och motivera alla avvikelser från 
kommissionens yttrande. Granskningen på 
gemenskapsnivå bör bidra till att 
säkerställa konsekvens i genomförandet av 
direktivets krav i hela gemenskapen. 

Or. en

Motivering

Kommissionens roll är mycket viktig vid säkerställandet av ett starkt och homogent 
genomförande av direktivet i hela EU. Kommissionen bör alltså verkligen delta i tilldelandet 
av tillstånden.
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Ändringsförslag 43
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att öka upplysningsskyldigheten 
vid och insynen i tillståndsförfarandena 
bör medlemsstaterna garantera att 
allmänheten har en adekvat och effektiv 
tillgång till information, rätt till 
deltagande och tillgång till rättslig 
prövning både för 
tilldelningsförfarandena för 
undersökningar och lagring i enlighet 
med rådets direktiv 85/337/EEG av den 
27 juni 1985 om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt1 samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG av den 
28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation2. 
_____________
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

Or. en

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen och de relevanta gemenskapsinstrumenten om tillgång till 
information och allmänhetens deltagande, bör allmänheten verkligen delta i beslutstagandet 
för tilldelning av de relevanta tillstånden (undersökning och lagring). Deltagandet bör 
garantera insyn och öka allmänhetens kännedom om CCS.
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Ändringsförslag 44
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 
återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om allvarliga 
oegentligheter eller läckage, om de 
rapporter som lämnas av operatörerna eller 
de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att 
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 
återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen.
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därmed sammanhängande 
rättsliga skyldigheter. I möjligaste mån 
ska de kostnader som uppstår drivas in från 
den tidigare operatören.

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 
återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om allvarliga 
oegentligheter eller läckage, om de 
rapporter som lämnas av operatörerna eller 
de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att 
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 
återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen. 
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därmed sammanhängande 
rättsliga skyldigheter. De kostnader som 
uppstår ska drivas in från den tidigare 
operatören

Or. en

Motivering

När den behöriga myndigheten åtar sig ansvaret för en lagringsplats på grund av fel, läckor 
eller operatörens försummelser ska operatören fortfarande stå för kostnaderna.

Ändringsförslag 45
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 
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återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om allvarliga 
oegentligheter eller läckage, om de 
rapporter som lämnas av operatörerna eller 
de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att 
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 
återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen.
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därmed sammanhängande 
rättsliga skyldigheter. I möjligaste mån ska 
de kostnader som uppstår drivas in från den 
tidigare operatören.

återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om allvarliga 
oegentligheter eller betydande läckage, om 
de rapporter som lämnas av operatörerna 
eller de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att 
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 
återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen. 
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därmed sammanhängande 
rättsliga skyldigheter. I möjligaste mån ska 
de kostnader som uppstår drivas in från den 
tidigare operatören.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 46
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Övervakning krävs för att man ska 
kunna bedöma om den injekterade 
koldioxiden beter sig som förväntat, om det 
uppstår migration eller läckage, och om 
konstaterade läckage kan skada miljön eller 
människors hälsa. Därför bör 
medlemsstaterna se till att operatören under 
driftfasen övervakar lagringskomplexet och 
injektionsanläggningen enligt en 
övervakningsplan som utformats enligt 
specifika övervakningskrav. Planen bör 

(21) Övervakning krävs för att man ska 
kunna bedöma om den injekterade 
koldioxiden beter sig som förväntat, om det 
uppstår migration eller läckage, och om 
konstaterade läckage kan skada miljön eller 
människors hälsa. Därför bör 
medlemsstaterna se till att operatören under 
driftfasen övervakar lagringskomplexet och 
injektionsanläggningen enligt en 
övervakningsplan som utformats enligt 
specifika övervakningskrav. Planen bör 
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lämnas in till och godkännas av den 
behöriga myndigheten.

lämnas in till och godkännas av den 
behöriga myndigheten. Vid geologisk 
lagring under havsbotten bör 
övervakningen anpassas ytterligare till 
osäkerheten och de driftsmässiga 
svårigheterna i samband med hanteringen 
av CCS-teknik i havsmiljö.

Or. en

Motivering

Lagring under havsbotten bör övervakas mer noggrant eftersom sådan lagring är mer 
problematisk; inte minst är det svårare att spåra läckage och de marina ekosystemen är 
särskilt sårbara.

Ändringsförslag 47
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det behövs bestämmelser för att täcka 
ansvaret för skador på den lokala miljön 
och klimatskador som kan bli följden av att 
den permanenta inneslutningen inte 
fungerar. Ansvaret för skador på miljön 
(skador på skyddade arter och naturliga 
livsmiljöer, vatten och land) regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, som bör tillämpas på 
driften av lagringsplatser enligt det här 
direktivet. Ansvaret för klimatskador till 
följd av läckage täcks genom att 
lagringsplatserna ska omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 2003/87/EG 
av den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
inom gemenskapen och om ändring av 
rådets direktiv 96/61/EG, som innebär att 
utsläppsrätter ska överlämnas vid varje 

(23) Det behövs bestämmelser för att täcka 
ansvaret för skador på den lokala miljön 
och klimatskador som kan bli följden av att 
den permanenta inneslutningen inte 
fungerar. Ansvaret för skador på miljön 
(skador på skyddade arter och naturliga 
livsmiljöer, vatten och land) regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, som bör tillämpas på 
transport av koldioxid för geologisk 
lagring och driften av lagringsplatser 
enligt det här direktivet. Ansvaret för 
klimatskador till följd av läckage täcks 
genom att lagringsplatserna ska omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
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läckage och utsläpp. Dessutom bör i detta 
direktiv fastställas en skyldighet för 
operatören att vidta avhjälpande åtgärder 
vid betydande oegentligheter eller läckage 
enligt en plan för avhjälpande åtgärder som 
lämnats in till och godkänts av den 
behöriga nationella myndigheten. Om 
operatören underlåter att vidta de 
nödvändiga avhjälpande åtgärderna bör 
åtgärderna vidtas av den behöriga 
myndigheten, som bör driva in kostnaderna 
hos operatören.

direktiv 96/61/EG, som innebär att 
utsläppsrätter ska överlämnas vid varje 
läckage och utsläpp. Dessutom bör i detta 
direktiv fastställas en skyldighet för 
operatören att vidta avhjälpande åtgärder 
vid betydande oegentligheter eller läckage 
enligt en plan för avhjälpande åtgärder som 
lämnats in till och godkänts av den 
behöriga nationella myndigheten. Om 
operatören underlåter att vidta de 
nödvändiga avhjälpande åtgärderna bör 
åtgärderna vidtas av den behöriga 
myndigheten, som bör driva in kostnaderna 
hos operatören. Kostnader för att 
återställa skador på miljön under 
transport och lagring vid drift, stängning 
eller tiden efter stängning, som inte 
omfattas av de ovan nämnda 
instrumenten eller om det inte finns 
någon ekonomisk säkerhet eller någon 
lämplig ekonomisk säkerhet, samt civila 
skador på egendom, hälsa etc. om det inte 
finns någon ekonomisk säkerhet eller 
någon lämplig ekonomisk säkerhet, bör 
täckas av en fond som ska finansieras 
med avgifter från 
lagringsplatsoperatörerna och förvaltas 
av den behöriga myndigheten. 

Or. en

Motivering

Man bör uttryckligen erkänna att transport, som ju utgör en integrerad del i CCS-processen, 
bör omfattas av detta direktiv. Direktivet ska fastställa bestämmelser för tillgång till 
transportnätet men även för ansvar vid transport av koldioxid för lagring. En särskild fond 
bör täcka kostnader för rättelseåtgärder, kompensation för skada på tredjeman eller på 
miljön och övervakning efter överföringen av ansvaret. Fonden är ett komplement till 
bestämmelserna om ansvar och ekonomisk säkerhet och den ska användas endast om de 
bestämmelserna inte är tillämpliga. Den ska inrättas med avgifter från operatörerna enligt 
modellen för avvecklingsfonderna för kärnkraftsanläggningar.
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Ändringsförslag 48
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det behövs bestämmelser för att täcka 
ansvaret för skador på den lokala miljön 
och klimatskador som kan bli följden av att 
den permanenta inneslutningen inte 
fungerar. Ansvaret för skador på miljön 
(skador på skyddade arter och naturliga 
livsmiljöer, vatten och land) regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, som bör tillämpas på 
driften av lagringsplatser enligt det här 
direktivet. Ansvaret för klimatskador till 
följd av läckage täcks genom att 
lagringsplatserna ska omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 2003/87/EG 
av den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
inom gemenskapen och om ändring av 
rådets direktiv 96/61/EG, som innebär att 
utsläppsrätter ska överlämnas vid varje 
läckage och utsläpp. Dessutom bör i detta 
direktiv fastställas en skyldighet för 
operatören att vidta avhjälpande åtgärder 
vid betydande oegentligheter eller läckage 
enligt en plan för avhjälpande åtgärder som 
lämnats in till och godkänts av den 
behöriga nationella myndigheten. Om 
operatören underlåter att vidta de 
nödvändiga avhjälpande åtgärderna bör 
åtgärderna vidtas av den behöriga 
myndigheten, som bör driva in kostnaderna 
hos operatören.

(23) Det behövs bestämmelser för att täcka 
ansvaret för skador på den lokala miljön 
och klimatskador som kan bli följden av att 
den permanenta inneslutningen inte 
fungerar. Ansvaret för skador på miljön 
(skador på skyddade arter och naturliga 
livsmiljöer, vatten och land) regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, som bör tillämpas på 
driften av lagringsplatser enligt det här 
direktivet. Ansvaret för klimatskador till 
följd av betydande läckage täcks genom att 
lagringsplatserna ska omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av den 
13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG, som innebär att 
utsläppsrätter ska överlämnas vid varje 
läckage och utsläpp. Dessutom bör i detta 
direktiv fastställas en skyldighet för 
operatören att vidta avhjälpande åtgärder 
vid betydande oegentligheter eller 
betydande läckage enligt en plan för 
avhjälpande åtgärder som lämnats in till 
och godkänts av den behöriga nationella 
myndigheten. Om operatören underlåter att 
vidta de nödvändiga avhjälpande 
åtgärderna bör åtgärderna vidtas av den 
behöriga myndigheten, som bör driva in 
kostnaderna hos operatören.

Or. de
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Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 49
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) När en lagringsplats har stängts ska 
operatören fortsätta att ansvara för 
underhåll, övervakning och kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt kraven i detta direktiv enligt en plan 
för underhåll m.m. efter stängning som 
lämnats in till och granskats av den 
behöriga myndigheten och i enlighet med 
alla de skyldigheter som följer av relevant 
gemenskapslagstiftning, fram till dess att 
ansvaret för lagringsplatsen överförs till 
den behöriga myndigheten.

(25) När en lagringsplats har stängts ska 
operatören fortsätta att ansvara för 
underhåll, övervakning och kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt kraven i detta direktiv enligt en plan 
för underhåll m.m. efter stängning som 
lämnats in till och granskats av den 
behöriga myndigheten och i enlighet med 
alla de skyldigheter som följer av relevant 
gemenskapslagstiftning, fram till dess att 
ansvaret för lagringsplatsen överförs till 
den behöriga myndigheten. Operatören 
bör vara ansvarig i åtminstone 50 år efter 
nedläggningen av lagringsplatsen.

Or. en

Motivering

Även små läckor över en lång tidsperiod kan motverka de begränsande effekterna på 
klimatförändringen av lagringen av koldioxid. Det är därför viktigt att garantera att 
övervakning äger rum även efter stängning under en tidsperiod så att man är säker på att 
inga läckor uppstår och att överföringen av ansvaret till den behöriga myndigheten sker 
endast efter den tidsperioden. Det finns liknande bestämmelser för övervakning efter 
stängning i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall.



AM\729033SV.doc 21/84 PE407.924v01-00

SV

Ändringsförslag 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därav följande rättsliga 
skyldigheter, bör överföras till den 
behöriga myndigheten om och när alla 
tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden är och kommer att 
förbli fullständigt innesluten för 
obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för godkännande av överföringen. Alla 
förslag till sådant godkännande bör 
lämnas till kommissionen, så att denna 
kan yttra sig om förslagen inom sex 
månader efter inlämnandet. De nationella 
myndigheterna bör ta yttrandet i 
beaktande när de fattar beslut om ett 
godkännande och motivera alla avvikelser 
från kommissionens yttrande. Liksom 
granskningen av föreslagna 
lagringstillstånd bör granskningen av 
förslag till godkännande på 
gemenskapsnivå bidra till konsekvens i 
genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen och dessutom stärka 
allmänhetens förtroende för CCS, särskilt 
i de tidiga faserna av direktivets 
genomförande.

(26) Ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därav följande rättsliga 
skyldigheter, bör överföras till den 
behöriga myndigheten om och när alla 
tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden är och kommer att 
förbli fullständigt innesluten för 
obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för godkännande av överföringen.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.
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Ändringsförslag 51
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därav följande rättsliga 
skyldigheter, bör överföras till den 
behöriga myndigheten om och när alla 
tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden är och kommer att 
förbli fullständigt innesluten för 
obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för godkännande av överföringen. Alla 
förslag till sådant godkännande bör lämnas 
till kommissionen, så att denna kan yttra 
sig om förslagen inom sex månader efter 
inlämnandet. De nationella myndigheterna 
bör ta yttrandet i beaktande när de fattar 
beslut om ett godkännande och motivera 
alla avvikelser från kommissionens 
yttrande. Liksom granskningen av 
föreslagna lagringstillstånd bör 
granskningen av förslag till godkännande 
på gemenskapsnivå bidra till konsekvens i 
genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen och dessutom stärka 
allmänhetens förtroende för CCS, särskilt 
i de tidiga faserna av direktivets 
genomförande.

(26) Ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därav följande rättsliga 
skyldigheter, bör överföras till den 
behöriga myndigheten om och när alla 
tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden är och kommer att 
förbli fullständigt innesluten för 
obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för godkännande av överföringen. Alla 
förslag till sådant godkännande bör lämnas 
till kommissionen, så att denna kan yttra 
sig om förslagen inom sex månader efter 
inlämnandet. De nationella myndigheterna 
bör ta yttrandet i beaktande när de fattar 
beslut om ett godkännande och motivera 
alla avvikelser från kommissionens 
yttrande. Liksom granskningen av 
föreslagna lagringstillstånd bör 
granskningen av förslag till godkännande 
på gemenskapsnivå bidra till konsekvens i 
genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen. Medlemsstaterna bör på 
liknande juridiska villkor som de för 
förfarandet för tillståndstilldelningen, 
garantera insyn och 
upplysningsskyldighet vid godkännandet 
av överföringen genom att tillhandahålla 
en adekvat och effektiv tillgång till 
information, rätt till deltagande och 
tillgång till rättslig prövning åt 
allmänheten.

Or. en



AM\729033SV.doc 23/84 PE407.924v01-00

SV

Motivering

Efter överföringen kommer ansvaret för övervakning att ligga på den behöriga myndigheten 
men kostnaderna för övervakningen och för avhjälpande åtgärder och ersättning för skada på 
tredjeman eller miljön ska täckas av en särskild fond. Allmänhetens deltagande, i enlighet 
med Århuskonventionen och relevanta gemenskapsinstrument, bör garantera insyn och 
allmänhetens kännedom om CCS.

Ändringsförslag 52
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen få upphöra, men den bör 
återupptas om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks. Efter 
ansvarsöverföringen bör den behöriga 
myndigheten inte driva in eventuella 
kostnader hos den förre operatören.

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen fortsätta under 50 år. Om 
betydande brister eller läckor upptäcks 
bör nödvändiga avhjälpande åtgärder 
vidtas av den behöriga myndigheten. Om 
stängningen av lagringsplatsen har 
grundats på oriktig eller falsk information 
bör operatören fortfarande vara ansvarig 
för kostnaderna för avhjälpande åtgärder 
och eventuell skada som orsakats på 
människors hälsa eller miljön. I alla 
andra fall ska de relevanta kostnaderna 
täckas av den ovan nämnda fonden som 
ska finansieras med avgifter från 
operatörerna och förvaltas av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Man behöver övervaka även efter ansvarsöverföringen som en extra säkerhet. Under denna 
period kommer kostnaderna för övervakning, avhjälpande åtgärder eller ersättning för skada 
på tredjeman eller miljön inte längre att betalas av operatören, utan av en särskild fond enligt 
modellen med nedläggningsfonder för kärnkraftsanläggningar. Detta gäller inte om 
stängningen har grundats på oriktiga eller falska uppgifter.
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Ändringsförslag 53
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen få upphöra, men den bör 
återupptas om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks. Efter 
ansvarsöverföringen bör den behöriga 
myndigheten inte driva in eventuella 
kostnader hos den förre operatören.

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen få upphöra, men den bör 
återupptas om betydande läckage eller 
betydande oegentligheter upptäcks. Efter 
ansvarsöverföringen bör den behöriga 
myndigheten inte driva in eventuella 
kostnader hos den förre operatören.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
läckage. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder, i form av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande, vidtas av den 
sökande innan ansökan om tillstånd 
lämnas in.

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
läckage. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder, i form av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande, vidtas av den 
sökande innan lagringsplatsen tas i drift.
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Or. en

Motivering

Lägre kostnader.

Ändringsförslag 55
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
läckage. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder, i form av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande, vidtas av den 
sökande innan ansökan om tillstånd lämnas 
in.

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att garantera att alla skyldigheter vid 
stängning och efter stängning, skyldigheter 
enligt direktiven 2003/87/EG och 
2004/35/EG samt skyldigheter enligt detta 
direktiv att vidta avhjälpande åtgärder kan 
uppfyllas i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage. 
Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
åtgärder, i form av en ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
innan ansökan om tillstånd lämnas in.

Or. en

Motivering

Ekonomisk säkerhet är ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa att operatörerna uppfyller 
sina skyldigheter i enlighet med detta direktiv. Även kostnaderna för avhjälpande av 
miljöskador i enlighet med direktivet om miljöansvar bör täckas.
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Ändringsförslag 56
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
läckage. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder, i form av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande, vidtas av den 
sökande innan ansökan om tillstånd 
lämnas in.

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
betydande läckage. Medlemsstaterna ska se 
till att lämpliga åtgärder, i form av en 
ekonomisk säkerhet eller motsvarande, 
vidtas av den sökande efter det att ansökan 
om tillstånd lämnas in.

Or. de

Motivering

Den ekonomiska säkerheten utgör en betydande kapitalinsats. Det är inte motiverat att dessa 
ekonomiska medel ska ställas till förfogande redan innan ansökan om tillstånd till lagring 
(vars resultat är ovisst) lämnas in.

Ändringsförslag 57
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Tillträde till transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa. Detta bör 
göras på ett sätt som varje medlemsstat 

(29) Tillträde till transportnät och
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa. Det 
innebär att transportoperatörerna bör 
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bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 
möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid.

vara helt fristående från både 
lagringsplatsoperatörerna och 
användarna (det vill säga 
kraftleverantörer). Användarna ska stå 
för alla kostnader för transport av 
koldioxid från avskiljningen till 
lagringsplatsen. Villkoren för tillträde till 
transportnät och lagringsplatser bör göras 
av varje medlemsstat, med målet att 
tillträdet ska vara rättvist och öppet, och 
med beaktande bland annat av den 
transport- och lagringskapacitet som är 
tillgänglig eller rimligen kan göras 
tillgänglig, liksom hur stor andel av sina 
skyldigheter att minska koldioxidutsläppen 
enligt internationella rättsakter och 
gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 
möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid.

Or. en

Motivering

Användare och transportoperatörer bör vara skilda enheter i juridisk och ekonomisk mening 
så att man säkerställer en rättvis och lika tillgång till transport. Medlemsstaterna är 
ansvariga för fastställandet av den ram som behövs för att man ska uppnå en sådan öppen 
marknad medan användarna helt och hållet bör fortsätta att vara ansvariga för de relevanta 
transportkostnaderna.

Ändringsförslag 58
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det krävs bestämmelser för att se till 
att de behöriga myndigheterna i de berörda 

(30) Det krävs bestämmelser för att se till 
att de behöriga myndigheterna i de berörda 
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medlemsstaterna vid gränsöverskridande 
transporter av koldioxid, 
gränsöverskridande lagringsplatser eller 
gränsöverskridande lagringskomplex 
gemensamt uppfyller kraven i detta 
direktiv och i all annan 
gemenskapslagstiftning.

medlemsstaterna vid gränsöverskridande 
transporter av koldioxid, 
gränsöverskridande lagringsplatser eller 
gränsöverskridande lagringskomplex 
gemensamt uppfyller kraven i detta 
direktiv och i all annan 
gemenskapslagstiftning samt i alla de 
internationella avtal som medlemsstaterna 
och/eller gemenskapen deltar i. Även 
artikel 7 i direktiv 85/337/EEG bör 
tillämpas i detta fall. 

Or. en

Motivering

Vid gränsöverskridande transporter och lagringsplatser bör samtliga medlemsstater och 
myndigheterna i de olika medlemsstaterna de facto delta i det relevanta beslutsfattandet.

Ändringsförslag 59
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Den behöriga myndigheten bör inrätta 
och upprätthålla ett register över alla 
stängda lagringsplatser och kringliggande 
lagringskomplex, med bland annat kartor 
över deras spatiala utsträckning, som bör 
tas i beaktande av de behöriga nationella 
myndigheterna vid relevanta planerings-
och tillståndsförfaranden. Registret bör 
också rapporteras till kommissionen.

(31) Den behöriga myndigheten bör inrätta 
och upprätthålla ett register över alla 
lagringsplatser och kringliggande 
lagringskomplex som är i drift eller är 
stängda, med bland annat kartor över deras 
spatiala utsträckning, som bör tas i 
beaktande av de behöriga nationella 
myndigheterna vid relevanta planerings-
och tillståndsförfaranden. Registret bör 
också föreläggas kommissionen.

Or. en

Motivering

Eftersom driftsperioden för lagringsplatser kan vara mycket lång är det nödvändigt med ett 
register även över lagringsplatser som är i drift till förmån för både säkerheten och insynen.
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Ändringsförslag 60
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om sanktioner mot överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas enligt 
detta direktiv. Dessa sanktioner bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om sanktioner mot överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas enligt 
detta direktiv. Dessa sanktioner bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Vid allvarliga brott mot 
skyldigheterna i samband med ett tillstånd 
som tilldelats enligt detta direktiv, 
inklusive skyldigheten att vidta 
avhjälpande åtgärder, vars följd blir att 
koldioxid släpps ut i marken, luften eller 
vattnet bör operatörerna dessutom vara 
straffrättsligt ansvariga enligt 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/XX/EG av den ...
om skydd för miljön genom 
strafflagstiftningen.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom strafflagstiftningen som 
nyligen antagits är ett direkt uttryck på gemenskapsnivå för principen om effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder inom miljölagstiftningen. Därför bör direktivet 
även omfatta lagringsplatsoperatörerna.

Ändringsförslag 61
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Direktiv 85/337/EEG bör ändras så att (35) Direktiv 85/337/EEG bör ändras så att 
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det omfattar avskiljning och transport av 
koldioxid för geologisk lagring samt 
lagringsplatser enligt detta direktiv.
Direktiv 96/61/EG bör ändras så att det 
omfattar avskiljning av koldioxid för 
geologisk lagring från sådana anläggningar 
som omfattas av det direktivet.
Direktiv 2004/35/EG bör ändras så att det 
omfattar driften av lagringsplatser enligt 
detta direktiv.

det omfattar avskiljning och transport av 
koldioxid för geologisk lagring samt 
lagringsplatser enligt detta direktiv. 
Direktiv 96/61/EG bör ändras så att det 
omfattar avskiljning av koldioxid för 
geologisk lagring från sådana anläggningar 
som omfattas av det direktivet.
Direktiv 2004/35/EG bör ändras så att det 
omfattar transport av koldioxid för 
geologisk lagring och driften av 
lagringsplatser enligt detta direktiv. 

Or. en

Motivering

Man bör uttryckligen erkänna att transport, som ju utgör en integrerad del i CCS-processen, 
bör omfattas av detta direktiv. 

Ändringsförslag 62
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Övergången till en koldioxidsnål 
kraftproduktion kräver att nya 
investeringar i kraftproduktion med 
fossila bränslen görs på ett sätt som kan 
underlätta avsevärda 
utsläppsminskningar. För detta ändamål 
bör Europaparlametets och rådets 
direktiv 2001/80/EG av den 
23 oktober 2001 om begränsning av 
utsläpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar ändras så 
att alla förbränningsanläggningar, för vilka 
det ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller det ursprungliga drifttillståndet har 
beviljats efter det att det här direktivet har 
trätt i kraft, måste ha tillräckligt med 
utrymme vid anläggningen för den 
utrustning som krävs för att avskilja och 

(37) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/80/EG av den 
23 oktober 2001 om begränsning av 
utsläpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar bör ändras 
så att alla förbränningsanläggningar, för 
vilka det ursprungliga tillståndet till 
uppförande eller det ursprungliga 
drifttillståndet har beviljats efter det att det 
här direktivet har trätt i kraft, måste ha 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid och att 
man har försäkrat sig om tillgång till 
lämpliga lagringsplatser och transportnät, 
liksom möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning. 
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komprimera koldioxid och att man har 
försäkrat sig om tillgång till lämpliga 
lagringsplatser och transportnät, liksom 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

Or. en

Motivering

Att främja kraftproduktion med fossila bränslen motsäger per definition EU:s målsättning att 
minska växthusgasutsläppen. 

Ändringsförslag 63
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Övergången till en koldioxidsnål 
kraftproduktion kräver att nya 
investeringar i kraftproduktion med fossila 
bränslen görs på ett sätt som kan underlätta 
avsevärda utsläppsminskningar. För detta 
ändamål bör Europaparlametets och rådets 
direktiv 2001/80/EG av den 
23 oktober 2001 om begränsning av 
utsläpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar ändras så 
att alla förbränningsanläggningar, för vilka 
det ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller det ursprungliga drifttillståndet har 
beviljats efter det att det här direktivet har 
trätt i kraft, måste ha tillräckligt med 
utrymme vid anläggningen för den 
utrustning som krävs för att avskilja och 
komprimera koldioxid och att man har 
försäkrat sig om tillgång till lämpliga 
lagringsplatser och transportnät, liksom 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

(37) Övergången till en koldioxidsnål 
kraftproduktion kräver att nya 
investeringar först och främst görs i
alternativa energiformer som till exempel 
förnybar energi, och i andra hand i 
kraftproduktion med fossila bränslen, på ett 
sätt som kan underlätta avsevärda 
utsläppsminskningar. För detta ändamål 
bör Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/80/EG av den 
23 oktober 2001 om begränsning av 
utsläpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar ändras så 
att alla förbränningsanläggningar, för vilka 
det ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller det ursprungliga drifttillståndet har 
beviljats efter det att det här direktivet har 
trätt i kraft, måste ha tillräckligt med 
utrymme vid anläggningen för den 
utrustning som krävs för att avskilja och 
komprimera koldioxid och att man har 
försäkrat sig om tillgång till lämpliga 
lagringsplatser och transportnät, liksom 
möjligheten att teknikanpassa för 
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koldioxidavskiljning. 

Or. el

Ändringsförslag 64
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för geologisk lagring av koldioxid (nedan 
även betecknat CO2).

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för transport av koldioxid för geologisk 
lagring och geologisk lagring av koldioxid 
(nedan även betecknat CO2).

Or. en

Motivering

Man bör uttryckligen erkänna att transport, som ju utgör en integrerad del i CCS-processen, 
bör omfattas av detta direktiv. 

Ändringsförslag 65
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på 
ett sätt som kan förhindra eller i möjligaste 
mån minska möjliga negativa effekter på 
miljön och därav följande risker för
människors hälsa.

2. Syftet med geologisk lagring är att 
permanent och säkert innesluta koldioxid 
under marken på ett sätt som kan 
förhindra alla risker för negativa effekter 
på miljön eller människors hälsa.

Or. en
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Motivering

Direktivet bör, i linje med dess målsättning att begränsa klimatförändringen, innehålla alla 
bestämmelser som behövs för att man ska kunna lagra koldioxid permanent och säkert under 
marken och risknivån för negativa effekter på miljön eller människors hälsa bör vara noll för 
att lagring av koldioxid över huvud taget ska vara tillåtet. 

Ändringsförslag 66
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på ett 
sätt som kan förhindra eller i möjligaste 
mån minska möjliga negativa effekter på 
miljön och därav följande risker för 
människors hälsa.

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på ett 
sätt som kan förhindra eller minska alla
negativa effekter på miljön och därav 
följande risker för människors hälsa.

Or. el

Ändringsförslag 67
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på geologisk 
lagring av koldioxid på medlemsstaternas 
territorium, deras exklusiva ekonomiska 
zoner och deras kontinentalsocklar enligt 
vad som avses i Förenta nationernas 
havsrättskonvention (UNCLOS).

1. Detta direktiv ska tillämpas endast på 
geologisk lagring av koldioxid på 
medlemsstaternas territorium, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar enligt vad som avses i 
Förenta nationernas havsrättskonvention 
(UNCLOS). Direktivet ska inte omfatta 
ökad återvinning av kolväten.

Or. en
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Motivering

Direktivets geografiska täckning bör uttryckligen begränsas till EU. Eftersom detta direktiv 
syftar till att fungera som ett verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser i EU i enlighet 
med dess bindande mål, vore det motsägande om det skulle tillämpas på ökad återvinning av 
kolväten – det skulle leda till att större mängder fossila bränslen produceras och alltså att 
koldioxid släpps ut i atmosfären.

Ändringsförslag 68
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lagring av koldioxid i geologiska 
formationer som sträcker sig utöver de 
områden som anges i punkt 1 ska inte 
tillåtas.

3. Geologisk lagring av koldioxid, 
inklusive lagring under havsbotten, 
utanför de områden som anges i punkt 1 
ska inte tillåtas. Lagring av koldioxid 
under havsbotten bör endast förekomma i 
enlighet med internationella avtal som 
medlemsstaterna och/eller gemenskapen 
undertecknat.

Or. en

Motivering

Direktivet bör tillämpas endast på geologisk lagring inom EU, och det bör följa de 
internationella bestämmelserna och avtalen på området som till exempel protokollet till 
Londonkonventionen. 

Ändringsförslag 69
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lagring av koldioxid i öppet vatten ska 
inte tillåtas.

4. Lagring av koldioxid i öppet vatten i 
eller utanför de områden som anges i 
punkt 1 ska inte tillåtas. 
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Or. en

Motivering

Lagring i öppet vatten bör vara förbjudet överallt, både på medlemsstaternas 
kontinentalsocklar, i deras exklusiva ekonomiska zoner och på internationellt vatten.

Ändringsförslag 70
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) ökad återvinning av kolväten: 
återvinning av kolväten utöver de som 
bildas naturligt genom vätskeinjektion 
eller på andra sätt,

Or. en

Motivering

Eftersom ökad oljeåtervinning inte omfattas av detta direktiv är det nödvändigt, för klarhetens 
skull, att ge en definition på denna process.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) lagringsplats: en specifik geologisk 
formation som används för geologisk 
lagring av koldioxid,

3) lagringsplats: en specifik del av en
geologisk formation som är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid,

Or. en
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Motivering

Specificering.

Ändringsförslag 72
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) lagringsplats: en specifik geologisk 
formation som används för geologisk 
lagring av koldioxid,

3) lagringsplats: ett eller flera angivna 
områden inom en specifik geologisk 
formation som används för geologisk 
lagring av koldioxid,

Or. en

Motivering

Lagringsplatser sammanfaller inte med geologiska formationer, men de kan utgöra en del av 
dem.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: avsevärda utsläpp av koldioxid 
från lagringskomplexet,

Or. en

Motivering

Specificering och anpassning till kommissionens beskrivning med avseende på 
IPCC:s specialrapport om CCS.
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Ändringsförslag 74
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: betydande utsläpp av koldioxid 
från lagringskomplexet,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 75
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) undersökningstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger undersökning 
och som utfärdats av den behöriga 
myndigheten enligt kraven i detta direktiv,

8) undersökningstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut om rätt till undersökning 
i en geologisk formation som anses vara 
lämplig enligt villkoren i artikel 4, 
utfärdat av den behöriga myndigheten 
enligt kraven i detta direktiv,

Or. en

Motivering

Det bör tydligt framgå att undersökningstillstånd kan tilldelas endast om kriterierna för val 
av lagringsplats har uppfyllts.
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Ändringsförslag 76
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) transportoperatör: vilken fysisk eller 
juridisk person som helst, privat eller 
statlig, som är helt fristående från 
lagringsplatsoperatören och användaren 
(det vill säga kraftleverantören), och som 
genomför eller kontrollerar transporten 
av koldioxid till lagringsplatsen eller till 
vilken de avgörande ekonomiska 
befogenheterna över den tekniska 
funktionen av transportnätet har 
delegerats enligt nationell lagstiftning,

Or. en

Motivering

Transport utgör en integrerad del av CCS och omfattas av detta direktiv. I klarhetssyfte bör 
begreppet” transportoperatörer” definieras och skiljas från lagringsplatsoperatörerna som 
omfattas av andra lagar.

Ändringsförslag 77
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) lagringstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger geologisk 
lagring av koldioxid i en lagringsplats och 
som utfärdats av den behöriga 
myndigheten enligt kraven i detta direktiv,

10) lagringstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger geologisk 
lagring av koldioxid på en lagringsplats 
och som innehåller alla de beståndsdelar 
som erfordras i artikel 9, utfärdat av den 
behöriga myndigheten enligt kraven i detta 
direktiv, 

Or. en
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Motivering

Innehållet i lagringstillståndet bör ingå i den relevanta definitionen så att överensstämmelse 
och fullständighet uppnås.

Ändringsförslag 78
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få betydande miljöeffekter,

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få betydande effekter på land-
och havsmiljön samt på människors hälsa 
och säkerhet,

Or. el

Ändringsförslag 79
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) CO2-ström: flöde av substanser som är 
resultatet av processer för 
koldioxidavskiljning,

12) CO2-ström: flöde av substanser som 
innehåller minst 98 procent koldioxid och 
är resultatet av processer för 
koldioxidavskiljning samt i vilket inget 
avfall eller annat material får tillsättas i 
bortskaffningssyfte,

Or. en

Motivering

I forskningslitteraturen står det att en plats lagringsintegritet i stor utsträckning kan påverkas 
av andra ämnen i koldioxidströmmen. Med tanke på den osäkerhet som råder om effekterna 
av strömmens beståndsdelar på platsens stabilitet och dess infrastruktur kommer det att vara 
mycket viktigt att avskilda koldioxidströmmar har en mycket hög renlighetsnivå (det vill säga 
den högsta renhetsnivå som kan tekniskt kan uppnås vid vilken koldioxiden även kan 
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transporteras och injiceras på ett säkert sätt). 

Ändringsförslag 80
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter eller för att försluta läckor
för att förhindra eller minimera utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter för att förhindra eller stoppa 
läckage,

Or. en

Motivering

Direktivet bör syfta till att inte några läckage alls uppstår eftersom även små läckor över en 
lång tidsperiod kan motverka de begränsande effekterna på klimatförändringen av lagringen 
av koldioxid. 

Ändringsförslag 81
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter eller för att försluta läckor 
för att förhindra eller minimera utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter eller för att försluta läckor 
för att förhindra eller stoppa utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

Or. el
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Ändringsförslag 82
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter eller för att försluta läckor 
för att förhindra eller minimera utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter eller för att försluta 
betydande läckor för att förhindra eller 
minimera utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 20 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) hydraulisk enhet: en hydrauliskt 
sammankopplad porvolym där 
tryckkommunikationen kan mätas 
tekniskt. 

Or. en

Motivering

Driften av olika lagringsanläggningar inom en och samma hydrauliska enhet påverkar 
ofrånkomligen de andra anläggningarna som drivs inom samma hydrauliska enhet. Inom en 
och samma hydrauliska enhet kan lagringstillstånd utfärdas endast till en enda operatör vid 
varje givet tillfälle.
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Ändringsförslag 84
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att 
några betydande effekter som är skadliga
för miljön eller människors hälsa kan 
uppstå.

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte finns några risker
för miljön eller människors hälsa. 
Användningen av formationen för lagring 
av koldioxid ska inte heller direkt 
konkurrera med övriga verkliga 
energirelaterade användningar eller 
potentiella energirelaterade 
användningar, inklusive strategiska 
användningar för säkerställandet av 
gemenskapens energiförsörjning (till 
exempel gaslagring), eller användning av 
förnybara (till exempel geotermiska) 
energikällor.

Or. en

Motivering

Användningen av en plats för lagring av koldioxid bör vare sig äventyra användningen av 
förnybara energikällor, som gemenskapen har satt upp bindande mål för, eller andra 
alternativ som är mycket viktiga för energiförsörjningssäkerheten. 

Ändringsförslag 85
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
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det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön eller människors hälsa kan uppstå.

det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
land- och havsmiljön eller människors 
hälsa kan uppstå. 

Or. el

Motivering

Man måste betona att de sannolika följderna av genomförandet av denna teknik kommer att 
påverka inte bara landmiljön utan även havsmiljön.

Ändringsförslag 86
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, offentliga och 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika snedvridningar på den inre marknaden för 
lagring av koldioxid.
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Ändringsförslag 87
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänhetens åsikter beaktas på ett riktigt 
sätt under processen för tilldelning av ett 
undersökningstillstånd. De ska därför 
garantera att allmänheten har en adekvat 
och effektiv tillgång till information, rätt 
till deltagande och tillgång till rättslig 
prövning i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna i direktiv 85/337/EEG 
och direktiv 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen och de relevanta gemenskapsinstrumenten om tillgång till 
information och allmänhetens deltagande, bör allmänheten verkligen delta i beslutstagandet 
för tilldelning av de relevanta undersökningstillstånden. Deltagandet bör garantera insyn och 
öka allmänhetens kännedom om CCS.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst två 
år och kan förlängas en gång med högst 
två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och en tidsperiod 
som är nödvändig för genomförandet av 
den verksamhet för vilken
undersökningstillståndet beviljas. 
Undersökningstillståndet kan förlängas. 
Innan medlemsstaterna ger 
undersökningstillstånd ska de se till att 
tillstånden inte används olagligt för att 
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förhindra investeringar.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering av förfarandet för undersökningstillstånden och investeringsskydd.

Ändringsförslag 89
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
två år och kan förlängas en gång med 
högst två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
tre år och kan förlängas med tre år varje 
gång så länge som det behövs för att 
genomföra undersökningen av den 
framtida lagringsplatsen.

Or. en

Motivering

Den tidsperiod som föreslagits hittills kan visa sig vara för kort i vissa fall, men det behövs 
även en återkommande kontroll av operatören i form av en förlängning av tillståndet. Med 
detta ändringsförslag försöker man få en slags balans så att man garanterar att 
undersökningen kommer att leda till en säker lagring av koldioxid.

Ändringsförslag 90
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
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lagringskomplexet för koldioxid.
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under
tillståndets giltighetstid.

lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid. Om innehavaren 
av undersökningstillståndet ansöker om 
lagringstillstånd efter att framgångsrikt 
ha avslutat undersökningen, ska denna 
ansökan behandlas med förtur.

Or. de

Motivering

Undersökningsföretagen investerar avsevärda medel för att undersöka berggrunden och står 
för risken med ett negativt undersökningsresultat. Detta ändringsförslag ska främja 
beredskapen att genomföra undersökningar av berggrunden med avseende på dess lämplighet 
att lagra koldioxid.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid.
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid.

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid. Efter denna 
tidsperiod ska tillståndet för lagring av 
koldioxid antingen omvandlas till ett 
tillstånd för lagring av koldioxid eller 
annulleras för hela det aktuella området.

Or. en
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Motivering

 Undersökningar kräver stora kostnader. För att skapa investeringsincitament är det 
nödvändigt att garantera att en med framgång genomförd undersökning leder till ett tillstånd 
för lagring av koldioxid.

Ändringsförslag 92
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, offentliga och 
icke-diskriminerande kriterier. Operatörer 
som driver lagringsplatser ska vara helt 
fristående från användarna (det vill säga 
kraftleverantörer).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa ett rättvist konkurrensläge så att man undviker en 
snedvridning av konkurrensen på marknaden för koldioxidlagring.

Ändringsförslag 93
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänhetens åsikter beaktas på ett riktigt 
sätt under förfarandet för tilldelning av 
ett lagringstillstånd. De ska därför 
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garantera att allmänheten har en adekvat 
och effektiv tillgång till information, rätt 
till deltagande och tillgång till rättslig 
prövning i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna i direktiv 85/337/EEG 
och direktiv 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen och de relevanta gemenskapsinstrumenten om tillgång till 
information och allmänhetens deltagande, bör allmänheten verkligen delta i beslutstagandet 
för tilldelning av de relevanta lagringstillstånden. Deltagandet bör garantera insyn och öka 
allmänhetens kännedom om CCS.

Ändringsförslag 94
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska behålla rätten att 
dra in lagringstillstånd på allvarliga 
grunder. Vid sådana indragningar ska väl
grundade motiv ges.

Or. el

Motivering

Medlemsstaternas myndigheter måste ha möjligheten att dra in lagringstillstånd om det 
föreligger allvarliga grunder till det, som till exempel om den sökande inte uppfyller de 
obligatoriska villkoren eller de objektiva kriterier som offentliggjorts.
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Ändringsförslag 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innehavarna av lagringstillståndet har 
ensamrätt att lagra koldioxid på 
lagringsplatsen. Medlemsstaterna ska se 
till att lagringsplatsen inte används på ett 
sätt som är oförenligt med 
lagringsverksamheten under 
lagringstillståndets giltighetstid.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att systematisera befogenheterna och riskansvaret.

Ändringsförslag 96
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
lagringsplatsen inte drivs samtidigt av två 
eller fler operatörer. Det måste garanteras 
att potentiella användare får lika tillgång 
till lagringsplatsen.

Or. de

Motivering

Syftet med denna bestämmelse är att se till att en lagringsplats bara används av en operatör, 
för att undvika avgränsningsfrågor om behörighet och ansvar.
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Ändringsförslag 97
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Tillgången till transport mellan 
lagringsplatsen och de planerade 
avskiljningsplatserna samt dess 
ekonomiska bärkraft med hänsyn tagen 
till avståndet mellan lagringsplatsen och 
dessa platser.

Or. en

Motivering

Tillgången till transport är mycket viktig och man bör uttryckligen ta med den i 
beräkningarna då man väljer en lagringsplats. Man bör även tänka på transportsträckan 
eftersom transport av koldioxid på längre sträckor än 100 km till lagringsplatsen kan vara 
ekonomiskt olönsamt. 

Ändringsförslag 98
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Förslag till plan för avhjälpande åtgärder 
enligt artikel 16.2.

6) Förslag till plan för avhjälpande åtgärder
enligt artikel 16.2 inklusive 
nödevakueringsåtgärder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att man ska vidta de förebyggande åtgärder som behövs för 
att skydda människors liv vid olyckor.
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Ändringsförslag 99
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Bevis på åtgärder i form av ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande enligt kravet i 
artikel 19.

9) Bevis på åtgärder i form av adekvat
ekonomisk säkerhet eller motsvarande 
enligt kravet i artikel 19.

Or. en

Motivering

Ekonomisk säkerhet är ett viktigt verktyg för att se till att operatörerna kommer att uppfylla 
sina skyldigheter i enlighet med detta direktiv och den bör därför ha en adekvat nivå.

Ändringsförslag 100
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är ekonomiskt, tekniskt och 
miljömässigt kompetent och tillförlitlig att 
förvalta platsen och denna person och all 
personal kommer att få yrkesmässig och 
teknisk utbildning. 

Or. el
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Ändringsförslag 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
eller juridisk person som är tekniskt 
kompetent och tillförlitlig att förvalta 
platsen och denna person och all personal 
kommer att få yrkesmässig och teknisk 
utbildning. 

Or. en

Motivering

Även juridiska personer kan vara ansvariga.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) inga andra lagringstillstånd har 
utfärdats inom den hydrauliska enheten.

Or. en

Motivering

Driften av olika lagringsanläggningar inom en och samma hydrauliska enhet påverkar 
ofrånkomligen de andra anläggningarna som drivs inom samma hydrauliska enhet. Inom en 
och samma hydrauliska enhet kan lagringstillstånd utfärdas endast till en enda operatör vid 
varje givet tillfälle.



AM\729033SV.doc 53/84 PE407.924v01-00

SV

Ändringsförslag 103
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

utgår

Or. de

Motivering

Ett bindande yttrande från kommissionen utgör ytterligare en administrativ börda.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

2) Kommissionen kan, på 
medlemsstaternas begäran, yttra sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.2.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.
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Ändringsförslag 105
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

utgår

Or. de

Motivering

Ett bindande yttrande från kommissionen utgör ytterligare en administrativ börda.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.
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Ändringsförslag 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Lagringsplatsens och 
lagringskomplexets exakta lokalisering och 
avgränsning.

2) Lagringsplatsens, lagringskomplexets 
och den hydrauliska enhetens exakta 
lokalisering och avgränsning.

Or. en

Motivering

Driften av olika lagringsanläggningar inom en och samma hydrauliska enhet påverkar 
ofrånkomligen de andra anläggningarna som drivs inom samma hydrauliska enhet. Inom en 
och samma hydrauliska enhet kan lagringstillstånd utfärdas endast till en enda operatör vid 
varje givet tillfälle.

Ändringsförslag 108
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Krav på anmälan till den behöriga 
myndigheten i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage, den godkända 
planen för avhjälpande åtgärder och krav 
på att genomföra planen för avhjälpande 
åtgärder i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.

6) Krav på anmälan till den behöriga 
myndigheten i händelse av betydande 
oegentligheter eller betydande läckage, den 
godkända planen för avhjälpande åtgärder 
och krav på att genomföra planen för 
avhjälpande åtgärder i händelse av 
betydande oegentligheter eller betydande
läckage enligt artikel 16.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.
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Ändringsförslag 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens granskning av förslag till 
lagringstillstånd

Överlåtelse av lagringstillstånd och avslag 
på ansökningar om lagring

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut.
Kommissionen kan yttra sig om förslag 
till tillstånd inom sex månader från 
överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de tillstånd för lagring 
av koldioxid som utfärdats eller de 
ansökningar om lagringstillstånd som 
avslagits.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.



AM\729033SV.doc 57/84 PE407.924v01-00

SV

Ändringsförslag 111
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen kan
yttra sig om förslag till tillstånd inom sex 
månader från överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen ska
yttra sig om förslag till tillstånd inom sex 
månader från överlämnandet. 

Or. el

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska delge 
kommissionen det slutgiltiga beslutet och 
motivera eventuella avvikelser från 
kommissionens yttrande.

2. Medlemsstaterna kan delge 
kommissionen alla preliminära 
lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.



PE407.924v01-00 58/84 AM\729033SV.doc

SV

Ändringsförslag 113
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att inga 
väsentliga förändringar genomförs utan att 
ett nytt lagringstillstånd har utfärdats i 
enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att inga 
väsentliga förändringar genomförs utan att 
ett nytt lagringstillstånd har utfärdats i 
enlighet med detta direktiv. Även 
direktiv 85/337/EEG bör tillämpas i detta 
fall.

Or. en

Motivering

Vid tilldelning av nya tillstånd bör en konsekvensbedömning göras i enlighet med kraven i det 
relevanta gemenskapsdirektivet.

Ändringsförslag 114
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska fastställa särskilda 
kvalitativa och kvantitativa
miljöindikatorer jämte priser. 
Överskridande av dessa ska anses vara en 
väsentlig förändring. De kvalitativa och 
kvantitativa indikatorerna ska fastställas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 28.2.

Or. el

Motivering

Uttrycket ”väsentlig förändring” är något vagt och därför bör kommissionen införa 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer.
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Ändringsförslag 115
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.1,

a) om den har fått kännedom eller 
underrättats om betydande oegentligheter 
eller läckage enligt artikel 16.1,

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten kan beakta även information från andra källor än den från den 
formella översynen. 

Ändringsförslag 116
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.1,

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller betydande läckage 
enligt artikel 16.1,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.
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Ändringsförslag 117
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om de rapporter som lämnats enligt 
artikel 14 eller de miljöinspektioner som 
gjorts enligt artikel 15 visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller att det 
finns risk för betydande oegentligheter 
eller läckage,

b) om de rapporter som lämnats enligt 
artikel 14 eller de miljöinspektioner som 
gjorts enligt artikel 15 visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller att det 
finns risk för betydande oegentligheter 
eller betydande läckage,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna a till c, vart femte år.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering.
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Ändringsförslag 119
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna a till c, vart femte år.

d) utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna a till c, vart tionde år.

Or. de

Motivering

Att se över lagringstillståndet så ofta som vart femte år skulle leda till onödig osäkerhet för 
operatören av lagringskomplexet.

Ändringsförslag 120
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. I möjligaste 
mån ska den behöriga myndigheten indriva 
alla kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. Den 
behöriga myndigheten ska indriva alla 
kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

Or. en

Motivering

När den behöriga myndigheten åtar sig ansvaret för en lagringsplats på grund av fel, läckor 
eller operatörens försummelser ska operatören fortfarande stå för kostnaderna.
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Ändringsförslag 121
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström ska bestå av minst 
98 procent koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans.

Or. en

Motivering

I forskningslitteraturen står det att en plats lagringsintegritet i stor utsträckning kan påverkas 
av andra ämnen i koldioxidströmmen. Med tanke på den osäkerhet som råder om effekterna 
av strömmens beståndsdelar på platsens stabilitet och dess infrastruktur kommer det att vara 
mycket viktigt att avskilda koldioxidströmmar har en mycket hög renlighetsnivå (det vill säga 
den högsta renhetsnivå som kan tekniskt kan uppnås vid vilken koldioxiden även kan 
transporteras och injiceras på ett säkert sätt). 

Ändringsförslag 122
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande delen 1. En CO2-ström ska till övervägande 
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bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 
undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen.
Halterna av dessa substanser får inte 
överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser ska bestämmas på grundval av 
specifika kvalitativa och kvantitativa 
specifikationer och får inte överstiga 
nivåer som skulle kunna ha negativa 
effekter på lagringsplatsens eller den 
relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Kommissionen 
ska fastställa de kvalitativa och 
kvantitativa specifikationerna enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 28.2.

Or. el

Motivering

Eftersom kriterierna och förfarandena inte framgår klart är det av säkerhetsskäl nödvändigt 
att kommissionen fastställer vissa kvantitativa och kvalitativa specifikationer.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande delen 
bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 
undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen.
Halterna av dessa substanser får inte 

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen och substanser som av 
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överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

säkerhetsskäl behövs för transporter. 
Halterna av dessa substanser får inte 
överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Nödvändig komplettering.

Ändringsförslag 124
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upptäcka koldioxidläckage, c) upptäcka betydande koldioxidläckage,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 125
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid geologisk lagring under 
havsbotten ska villkoren för övervakning i 
punkten ovan anpassas ytterligare till 
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osäkerheten och de driftsmässiga 
svårigheterna i samband med hanteringen 
av CCS-teknik i havsmiljö.

Or. en

Motivering

Lagring under havsbotten bör övervakas mer noggrant eftersom sådan lagring är mer 
problematisk; inte minst är det svårare att spåra läckage och de marina ekosystemen är 
särskilt sårbara.

Ändringsförslag 126
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den behöriga myndigheten har fått 
kännedom om läckage eller betydande 
oegentligheter enligt artikel 16.1,

a) om den behöriga myndigheten har fått 
kännedom om betydande läckage eller 
betydande oegentligheter enligt 
artikel 16.1,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 127
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage

Åtgärder i händelse av betydande 
oegentligheter eller betydande läckage

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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operatören i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage genast 
meddelar den behöriga myndigheten och 
vidtar de avhjälpande åtgärder som krävs.

operatören i händelse av betydande 
oegentligheter eller betydande läckage 
genast meddelar den behöriga myndigheten 
och vidtar de avhjälpande åtgärder som 
krävs.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 128
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De avhjälpande åtgärder som avses i 
punkt 1 ska vidtas enligt den plan för 
avhjälpande åtgärder som lämnats in till 
och godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.6 och 9.6.

2. De avhjälpande åtgärder som avses i 
punkt 1 ska vidtas enligt den plan för 
avhjälpande åtgärder som lämnats in till 
och godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.6 och 9.6. 
Kommissionen ska meddelas om 
åtgärderna och de ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

Kommissionen och allmänheten ska informeras om de avhjälpande åtgärderna för insynens 
skull.
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Ändringsförslag 129
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören 
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen 
överförs till den behöriga myndigheten 
enligt artikel 18.1–4. Operatören ska också 
ansvara för att försluta lagringsplatsen och 
avlägsna injektionsanläggningarna.

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören 
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen 
överförs till den behöriga myndigheten 
enligt artikel 18.1–4. Operatören ska också 
ansvara för att försluta lagringsplatsen och 
avlägsna injektionsanläggningarna.
Operatören ska vara ansvarig i 
åtminstone 50 år efter nedläggningen av 
lagringsplatsen.

Or. en

Motivering

Även små läckor över en lång tidsperiod kan motverka de begränsande effekterna på 
klimatförändringen av lagringen av koldioxid. Det är därför viktigt att garantera att 
övervakning äger rum även efter stängning under en tidsperiod så att man är säker på att 
inga läckor uppstår och att överföringen av ansvaret till den behöriga myndigheten sker 
endast efter den tidsperioden. Det finns liknande bestämmelser för övervakning efter 
stängning i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 m deponering av avfall.

Ändringsförslag 130
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
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myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter 
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter 
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov. Operatören ska 
fortfarande vara juridiskt och ekonomiskt 
ansvarig för lagringsplatsen och bibehålla 
den ekonomiska säkerheten eller 
motsvarande enligt artikel 19.2 b ii.

Or. en

Motivering

När den behöriga myndigheten åtar sig ansvaret för en lagringsplats på grund av fel, läckor 
eller operatörens försummelser ska operatören fortfarande stå för kostnaderna.

Ändringsförslag 131
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter 
visar att den lagrade koldioxiden kommer 
att förbli helt innesluten under en 
obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten efter 50 år 
och när alla ansvarsöverföringsvillkoren i 
lagringstillståndet har uppfyllts. I detta 
syfte ska operatören lägga fram en rapport 
som styrker att detta kriterium är uppfyllt 
och lämna den till den behöriga 
myndigheten för att denna ska godkänna 
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styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för att denna ska godkänna överföringen av 
ansvaret.

överföringen av ansvaret.

Or. en

Motivering

Överföringen av ansvaret bör göras på villkor att kraven i det relevanta lagringstillståndet 
har uppfyllts.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt 
annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid utarbetandet av 
förslaget. Kommissionen kan yttra sig om 
förslaget till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
Kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.
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Ändringsförslag 133
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget.
Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
Kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom 
tolv månader från överlämnandet till 
kommissionen. Bestämmelserna i 
artikel 6.2 a ska även tillämpas på 
förslaget till beslut om godkännande.

Or. en

Motivering

Att kommissionen deltar i godkännandeförfarandet garanterar ett starkt och homogent 
genomförande av direktivet i hela EU. Eftersom beslutet kan bli att ansvaret förs över till den 
behöriga myndigheten bör de nationella myndigheterna också delta (se även motiveringen 
under artikel 6.2 a).

Ändringsförslag 134
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget.

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
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Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
Kommissionen.

Kommissionen ska yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
kommissionen. 

Or. el

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska delge 
kommissionen det slutgiltiga beslutet och 
motivera eventuella avvikelser från 
kommissionens yttrande.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 136
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan 
övervakningsfrekvensen begränsas. Om 
läckage eller betydande oegentligheter 
upptäcks ska dock övervakningen 
återupptas med den frekvens som krävs för 
att avgöra problemets omfattning och de 
avhjälpande åtgärdernas effektivitet. 
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Or. el

Motivering

Eftersom det är av allra största vikt att skydda miljön och för att säkerställa att läckor eller 
betydande brister kan upptäckas, ska övervakningen fortgå fast med lägre frekvens. 

Ändringsförslag 137
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan ska övervakningen
fortgå i ytterligare 50 år. Efter denna 
tidsperiod kan den upphöra. Om läckage 
eller betydande oegentligheter upptäcks 
ska dock övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

Or. en

Motivering

Man behöver övervaka även efter ansvarsöverföringen som en extra säkerhet.

Ändringsförslag 138
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om betydande läckage eller 
betydande oegentligheter upptäcks ska 
dock övervakningen återupptas i den 
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utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet läckage kan utan ändringen förstås som om en absolut täthet 
garanterades. Detta är tekniskt omöjligt och inte heller motiverat av säkerhetstekniska skäl.

Ändringsförslag 139
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4.

6. Om betydande brister eller läckor 
upptäcks ska nödvändiga avhjälpande 
åtgärder vidtas av den behöriga 
myndigheten. Om stängningen av 
lagringsplatsen har grundats på oriktig 
eller falsk information ska operatören 
fortfarande stå för kostnaderna för 
avhjälpande åtgärder och ansvara för 
eventuell skada som orsakats på 
människors hälsa eller miljön. I alla 
andra fall ska kostnaderna täckas av 
fonden i artikel 19.a, som ska finansieras 
med avgifter från operatörerna och 
förvaltas av den behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Under perioden efter överföringen av ansvaret kommer kostnaderna för övervakning, 
avhjälpande åtgärder eller ersättning för skada på tredjeman eller miljön inte längre att 
betalas av operatören, utan av en särskild fond enligt modellen med nedläggningsfonder för 
kärnkraftsanläggningar. Detta gäller inte om stängningen har grundats på oriktiga eller 
falska uppgifter.
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Ändringsförslag 140
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG och 
direktiv 2004/35/EG, kan uppfyllas. Den 
ekonomiska säkerheten ska vara på en 
sådan nivå att den täcker ansvaret för 
skador på tredjeman samt kostnaderna för 
avhjälpande av miljöskador och i varje 
fall uppgå till minst [..] miljarder euro.

Or. en

Motivering

Ekonomisk säkerhet är ett viktigt verktyg för att se till att operatörerna kommer att uppfylla 
sina skyldigheter i enlighet med detta direktiv och den bör därför ha en adekvat nivå. Denna 
nivå [x] är emellertid ännu inte fastställd.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
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eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att 
garantera att alla skyldigheter enligt det 
tillstånd som utfärdas enligt detta direktiv, 
däribland stängningsförfaranden och 
bestämmelser om underhåll m.m. efter 
stängning och de skyldigheter som följer 
av direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna när lagringstillståndet 
tilldelats för att garantera att alla 
skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av direktiv 
2003/87/EG, kan uppfyllas.

Or. en

Motivering

Förebyggande av onödigt höga kostnader.

Ändringsförslag 142
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna efter det att ansökan 
om lagringstillstånd lämnas in för att 
garantera att alla skyldigheter enligt det 
tillstånd som utfärdas enligt detta direktiv, 
däribland stängningsförfaranden och 
bestämmelser om underhåll m.m. efter 
stängning och de skyldigheter som följer 
av direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

Or. de

Motivering

Den ekonomiska säkerheten utgör en betydande kapitalinsats. Det är inte motiverat att dessa 
ekonomiska medel ska ställas till förfogande redan innan ansökan om tillstånd till lagring 
(vars resultat är ovisst) lämnas in.
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Ändringsförslag 143
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Inrättande av en fond för övervakning 

och avhjälpande åtgärder
En fond ska inrättas genom årliga 
avgifter från lagringsplatsoperatörerna 
och den ska förvaltas av den behöriga 
myndigheten. Operatörernas avgifter ska 
vara proportionella till lagringsplatsens 
kapacitet i volymenheter koldioxid och till 
den aktuella risknivån enligt de 
parametrar som anges i bilaga I. 
Avgifterna ska upphöra när ansvaret har 
överförts till den behöriga myndigheten. 
Fonden ska täcka kostnaderna för 
övervakning och avhjälpande åtgärder 
samt kostnaderna för traditionell skada 
(till exempel på människors hälsa, 
egendom etc.) och skador på miljön efter 
överföringen av ansvaret, och även i 
särskilda fall före överföringen av 
ansvaret, när ansvaret inte omfattas av 
direktiv 2004/35/EG eller 
direktiv 2003/87/EG, och/eller om den 
ekonomiska säkerheten inte är adekvat 
eller tillgänglig.

Or. en

Motivering

Efter överföringen av ansvaret ska kostnaderna för avhjälpande åtgärder eller ersättning inte 
täckas av en särskild fond enligt modellen med avvecklingsfonder för kärnkraftsanläggningar 
såvida inte stängningen grundas på fel eller falsk information.
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Ändringsförslag 144
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att potentiella 
användare får tillträde till transportnät för 
koldioxid och lagringsplatser för geologisk 
lagring av processad och avskild koldioxid
enligt punkterna 2 till 4.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att potentiella 
användare får tillträde till transportnät för 
koldioxid och lagringsplatser för geologisk 
lagring av processad och avskild koldioxid 
enligt punkterna 2 till 4. Användarna ska 
emellertid helt stå för kostnaderna för 
tillträdet till sådana nät och platser. 

Or. en

Motivering

Medan medlemsstaterna är ansvariga för fastställandet av den ram som behövs för att man 
ska uppnå en sådan öppen marknad bör användarna helt och hållet fortsätta att vara 
ansvariga för de relevanta transportkostnaderna.

Ändringsförslag 145
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska ha som mål att tillträdet 
är rättvist och öppet och ta följande i 
beaktande:

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Tillträdet ska ges till transportoperatörer 
som är helt fristående från både 
lagringsplatsoperatörer och användare 
(det vill säga kraftleverantörer).
Medlemsstaten ska ha som mål att tillträdet 
är rättvist och öppet och ta följande i 
beaktande:

Or. en
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Motivering

Användare och transportoperatörer bör vara skilda enheter i juridisk och ekonomisk mening 
så att man säkerställer rättvis och lika tillgång till transport. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid gränsöverskridande transporter av
koldioxid, gränsöverskridande 
lagringsplatser eller gränsöverskridande 
lagringskomplex ska de berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
gemensamt uppfylla kraven i detta direktiv 
och i all annan gemenskapslagstiftning.

Vid gränsöverskridande transporter av 
koldioxid, gränsöverskridande 
lagringsplatser eller gränsöverskridande 
lagringskomplex ska de berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
gemensamt uppfylla kraven i detta direktiv 
och i all annan gemenskapslagstiftning. 
För gränsöverskridande lagringsplatser 
ska den tillståndsutfärdande nationella 
myndigheten vara myndigheten i den 
medlemsstat på vilkens territorium den 
största delen av lagringsplatsen förmodas 
ligga.

Or. en

Motivering

Klargörande av ansvarsskyldigheterna.

Ändringsförslag 147
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får göra ändringar i
bilagorna. Dessa åtgärder, som är avsedda 

Kommissionen får lägga fram 
ändringsförslag till bilagorna. Dessa 



AM\729033SV.doc 79/84 PE407.924v01-00

SV

att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, ska antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 28.2.

åtgärder, som är avsedda att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 28.2.

Or. el

Ändringsförslag 148
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid och att man gjort en bedömning 
av tillgången till lämpliga lagringsplatser 
och lämpliga transportnät samt av 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

Medlemsstaterna ska se till att inga 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG har trätt i kraft, 
kommer att få tillstånd om de, om de vore 
i drift, skulle släppa ut mer än 350 gram 
koldioxid per kilowattimme.

Or. en

Motivering

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC), det behöriga organet för forskning om klimatförändringar, 
lär nya gaseldade kraftverk släppa ut omkring 300 g CO2/kWh och en ny kombicykel med
värmeåtervinning (CCGT) mindre än 350 g CO2/kWh i genomsnitt. Vid avskiljning är nivån 
för en ny CCGT endast 40– 66 g CO2/kWh medan nivån för nytt pulvriserat kol med 
CCS-teknik skulle kunna lägga på mindre än 145 g CO2/kWh. Därför verkar en gräns på 
350 g CO2/kWh vara en ganska rimlig gräns för nya anläggningar för fossila bränslen 
eftersom operatörerna och medlemsstaterna på så vis skulle kunna välja den teknik de 
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föredrar (teknikneutralitet).

Ändringsförslag 149
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33
Direktiv 2004/35/EG
Bilaga III – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”14. Drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG.

”14. Transport av koldioxid för geologisk 
lagring och drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG. På området transportansvar 
följer uttrycket ”operatör” definitionen i 
artikel 3.9 a i direktiv XX/XX/EG.”

Or. en

Motivering

Man bör uttryckligen erkänna att transport, som ju utgör en integrerad del i CCS-processen, 
bör omfattas av detta direktiv. Ansvaret för skador på miljön bör även gälla för transport av 
koldioxid och de tillhörande riskerna.

Ändringsförslag 150
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)
Direktiv 2008/xx/EG
Bilaga A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
I bilaga A till direktiv 2008/XX/EG om
skydd för miljön genom 
strafflagstiftningen ska följande strecksats
läggas till:
”Transport av koldioxid för geologisk 
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lagring och drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG) om geologisk lagring av 
koldioxid.”

Or. en

Motivering

Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för miljön genom strafflagstiftningen som 
nyligen antagits är ett direkt uttryck på gemenskapsnivå för principen om effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder inom miljölagstiftningen. Därför bör direktivet 
även omfatta lagringsplatsoperatörerna.

Ändringsförslag 151
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [ett år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
mellan dessa bestämmelser och direktivet.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [två år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
mellan dessa bestämmelser och direktivet.

Or. el

Ändringsförslag 152
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
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Kommissionen ska, fem år efter detta 
direktivs ikraftträdande, lämna in ett 
förslag till ändringar mot bakgrund av 
rapporterna i artikel 25, de senaste 
vetenskapliga uppgifterna, resultaten från 
pilotprojekten om koldioxidlagring samt 
det kommersiella utnyttjandet av 
koldioxidavskiljning och lagringsteknik. 

Or. el

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 
ska göras i fyra steg enligt de kriterier som 
anges nedan. Det är tillåtet att avvika från 
ett eller fler av dessa kriterier så länge detta 
inte påverkar beskrivningens och 
bedömningens ändamålsenlighet för att 
fatta beslut enligt artikel 4.

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 
ska göras i fyra steg enligt bästa 
tillgängliga teknik och de kriterier som 
anges nedan samt på grundval av bäst 
tillgängliga teknik. Det är tillåtet att avvika 
från ett eller fler av dessa kriterier så länge 
detta inte påverkar beskrivningens och 
bedömningens ändamålsenlighet för att 
fatta beslut enligt artikel 4.

Or. en

Motivering

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – steg 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Områden kring lagringskomplexet som 
kan påverkas av lagringen av koldioxid på 
lagringsplatsen.

h) Områden kring lagringskomplexet som 
kan påverkas av lagringen av koldioxid på 
lagringsplatsen samt avgränsningen för 
den hydrauliska enheten.

Or. en

Motivering

Driften av olika lagringsanläggningar inom en och samma hydrauliska enhet påverkar 
ofrånkomligen de andra anläggningarna som drivs inom samma hydrauliska enhet. Inom en 
och samma hydrauliska enhet kan lagringstillstånd utfärdas endast till en enda operatör vid 
varje givet tillfälle.

Ändringsförslag 155
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – steg 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Möjlig interaktion med annan 
verksamhet (t.ex. undersökning, 
produktion och lagring av kolväten, 
geotermiskt utnyttjande av akviferer).

k) Möjlig interaktion med annan 
verksamhet (t.ex. undersökning, 
produktion och lagring av kolväten) och i 
synnerhet konkurrens med förnybara 
energikällor (till exempel geotermiskt 
utnyttjande av akviferer).

Or. en

Motivering

Användningen av en plats för lagring av koldioxid bör vare sig äventyra användningen av 
förnybara energikällor, som gemenskapen har bindande mål för, eller andra alternativ som 
är mycket viktiga för försörjningssäkerheten. 
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Ändringsförslag 156
David Hammerstein

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – steg 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Närhet till de potentiella 
koldioxidkällorna (inbegripet uppskattning 
av den totala potentiella mängden 
koldioxid som ekonomiskt kan bli
tillgänglig för lagring).

l) Närhet till de potentiella 
koldioxidkällorna (inbegripet uppskattning 
av den totala potentiella mängden 
koldioxid som ekonomiskt kan bli 
tillgänglig för lagring, eftersom långa 
transporter kan bli ekonomiskt 
olönsamma) samt tillgången till ett säkert 
och adekvat transportnät.

Or. en

Motivering

Tillgången till transport är mycket viktig och man bör uttryckligen ta med den i 
beräkningarna då man väljer en lagringsplats. Man bör även tänka på transportsträckan 
eftersom transport av koldioxid på längre sträckor än 100 km till lagringsplatsen kan vara 
ekonomiskt olönsamt. 
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