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Ændringsforslag 80
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I Kommissionens meddelelse af 10. 
januar 2007 "Begrænsning af den globale 
opvarmning til 2° C - Vejen frem for 2020 
og derefter" præciseres det, at en global 
reduktion i CO2-emissionerne på 50 % i 
2050 forudsætter en reduktion på 30 % i 
den udviklede verden i 2020 og på op til 
60-80 % i 2050. Det hedder endvidere, at 
denne reduktion teknisk set er mulig, og 
at fordelene langt opvejer 
omkostningerne, men at man for at nå 
dette mål må udnytte alle 
afbødningsmulighederne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom klimasituationen er mere alvorlig end hidtil antaget, og der bør drages konsekvens 
af denne nye, videnskabelige indsigt ved at øge ambitionerne vedrørende afbødning af 
følgerne af klimaændringer, henvises til ændringsforslag 3 a (nyt) af Wijkman. Indtil for nylig 
var der videnskabelig enighed om at fastsætte sikkerhedstærsklen for afværgelse af de værste 
følger af klimaændringer ved 450 ppm, men nye resultater viser, at den kritiske koncentration 
allerede begynder ved 350 ppm.  

Ændringsforslag 81
Anders Wijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Nye forskningsresultater viser, at 
atmosfærens indhold af kuldioxid skal 
bringes ned på under 350 ppm.  EU's 
endelige mål bør være en gradvis 
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afvikling af udledningen af drivhusgasser 
fra forbrænding af fossile brændstoffer 
inden for EU pr. 1. januar 2050, hvilket 
indebærer reduktioner af udledningen på 
60 % pr. 2035 og 80–90 % pr. 2050.

Or. en

Begrundelse

Eftersom klimasituationen er værre end tidligere antaget, konkluderede det nyligt afholdte 
forum i Tällberg i Sverige, med deltagelse af videnskabsfolk fra NASA og Stockholm 
Environment Institute, at atmosfærens indhold af kuldioxid må bringes ned på under 350 ppm 
(andele pr. million), hvis katastrofale følger skal undgås. Indtil for nylig var der 
videnskabelig enighed om at fastsætte sikkerhedstærsklen for afværgelse af de værste følger af 
klimaændringer ved 450 ppm, men nye resultater viser, at den kritiske koncentration allerede 
begynder ved 350 ppm. 

Ændringsforslag 82
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Geologisk lagring af kuldioxid (CCS) er ikke det eneste middel til at begrænse 
klimaændringer.

I dokumentets artikel 3 fremhæves det, at den geologiske lagring af kuldioxid (CCS) er en 
fremgangsmåde, der foregår i underjordiske klippeformationer.
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Ændringsforslag 83
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) En anden form for kulstofbinding 
består i at omdanne celluloseholdig 
biomasse til anvendelig gas og trækul. 
Trækul kan tilsættes jorden og derved øge 
dens frugtbarhed og vandbindingsevne 
med langsom udsivning betydeligt. Studier 
af flere tusind år gamle trækulsrester har 
påvist en betydelig stabilitet i stoffets 
struktur, af hvilken grund det bør 
overvejes at bruge stoffet som en teknik til 
binding og lagring af kulstof.  Trækul vil 
således udgøre en form for atmosfærisk 
kulbinding og således være kvalificeret til 
CO2-kredit.

Or. en

Ændringsforslag 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) CCS (kulstofopsamling og -lagring) 
er kun én blandt flere forholdsregler 
under udvikling, der er beregnet til at 
modvirke klimaændringer, ud over 
anvendelsen af forskellige former for 
vedvarende energi, øgede 
energibesparelser og effektiv 
energiudnyttelse. Medlemsstaterne bør 
derfor ikke afstå fra at finansiere tiltag og 
anden støtte vedrørende energibesparelse 
og miljømæssigt forsvarlig, vedvarende 
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energi. CCS bør således under ingen 
omstændigheder føre til en svækkelse af 
denne indsats, hverken hvad angår 
forskning eller finansiering.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen fremhævede i sin meddelelse til Parlamentet af 10. januar 2008 om den 
forestående vedtagelse den 22. januar 2008 af forslagene til direktiver om forholdsregler til 
modvirkning af klimaændringer, herunder CCS, at der var behov for at gennemføre alle de 
tiltag, der sigter mod energibesparelser og energieffektivitet til støtte for en bæredygtig 
økonomisk udvikling i EU, hovedsagligt ved at investere i kilder til vedvarende energi og 
nedbringelse af CO2-udledning: CCS er et af disse instrumenter, men ikke det eneste.

Ændringsforslag 85
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det Europæiske Råd af 8. og 9. marts 
2007 opfordrede også medlemsstaterne og 
Kommissionen til at styrke forskning og 
udvikling på området og udarbejde de 
nødvendige tekniske, økonomiske og 
reguleringsmæssige rammer med henblik 
på at fjerne de juridiske hindringer og 
udnytte miljøsikker CCS i forbindelse med 
nye kul- og oliefyrede elværker, om muligt 
senest i 2020.

(7) Det Europæiske Råd af 8. og 9. marts 
2007 opfordrede også medlemsstaterne og 
Kommissionen til at styrke forskning og 
udvikling på området og udarbejde de 
nødvendige tekniske, økonomiske og 
reguleringsmæssige rammer med henblik 
på at fjerne de juridiske hindringer og 
fremme udviklingen af infrastruktur med 
henblik på at udnytte miljøsikker CCS i 
forbindelse med nye kul- og oliefyrede 
elværker, om muligt senest i 2020.

Or. pl

Begrundelse

I den originale version lægges der vægt på opstillingen af reguleringsmæssige rammer, 
hvormed de eksisterende juridiske hindringer kan afskaffes. De tekniske og økonomiske 
rammer berøres imidlertid kun perifert. Det er meningsløst at opstille tekniske og økonomiske 
rammer uden at udvikle faciliteter inden for infrastrukturen.
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Ændringsforslag 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget i udkastet til betænkning gøres klarere for at fremhæve, at de hidtil udførte 
projekter ikke er demonstrationsprojekter, men pilotprojekter.

Ændringsforslag 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) De forskellige elementer, dvs. 
separation, transport og lagring af CO2, 
har alle været genstand for 
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demonstrationsprojekter, men ikke i den 
størrelsesorden, som er påkrævet ved 
industriel brug.  De mangler imidlertid 
stadig at blive integreret i en samlet CCS-
proces, og de omkostninger, der er 
forbundet med teknologien, skal fortsat 
nedbringes.  De største CO2-
lagringsprojekter med deltagelse af 
europæiske virksomheder er 
Sleipnerprojektet i Nordsøen (Statoil) og 
projektet In Salah i Algeriet (Statoil, BP 
og Sonatrach). Igangværende, store 
pilotprojekter omfatter Schwarze Pumpe-
projektet i Tyskland (Vattenfall), CCS-
projekt i Lacq-området i Frankrig (Total) 
og El Bierzo-projektet i Spanien (Ciuden). 

Or. es

Ændringsforslag 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Det gøres klart, at yderligere juridiske beslutninger er nødvendige for at skaffe finansiel støtte 
til CCS-teknologier og demonstrationsanlæg.
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Ændringsforslag 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der er brug for større opmærksomhed om behovet for flere retsafgørelser om og for finansiel 
støtte til teknologier og demonstrationsanlæg for CCS.

Ændringsforslag 90
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Dette direktiv bør anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør først og 
fremmest anvendes på 
demonstrationsprojekter, der dækker både 
energiværker med en produktion på 300 
MW eller derover og lagringskomplekser 
med en samlet påtænkt lagerkapacitet på 
100 kilotons CO2 eller derover. Lagring af 
CO2 i geologiske formationer, der strækker 
sig ud over dette direktivs geografiske 
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over dette direktivs geografiske 
anvendelsesområde, og lagring af CO2 i 
vandsøjlen bør ikke være tilladt. 

anvendelsesområde, bør ikke være tilladt, 
medmindre der findes en international 
aftale desangående. Lagring af CO2 i 
vandsøjlen forbydes. 

Or. pl

Begrundelse

Omfanget af et demonstrationsprojekt bør beskrives ikke blot ved CO2-lagring, men også ved 
energiproduktion.

Ændringsforslag 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Dette direktiv bør kun anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør ikke 
anvendes på forskningsprojekter. Det bør 
imidlertid anvendes på 
demonstrationsprojekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 100 kilotons eller 
derover. Denne tærskel ville også være 
passende for anden relevant 
fællesskabslovgivning. Lagring af CO2 i 
tætbefolkede områder bør ikke tillades, 
hverken inden for eller uden for dette 
direktivs geografiske anvendelsesområde. 
Lagring af CO2 i vandsøjlen og lagring i 
en dybde af under 1000 meter under 
havbunden bør ikke være tilladt, hverken 
inden for eller uden for direktivets 
geografiske anvendelsesområde.
Endvidere bør geologisk lagring af CO2, 
herunder lagring i en dybde af under 
1000 meter under havbunden, ikke være 
tilladt ud over dette direktivs geografiske 
anvendelsesområde. Lagring i 
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formationer under havbunden bør kun 
udføres i overensstemmelse med 
internationale aftaler, hvor 
medlemsstaterne og/eller Kommissionen 
er medunderskrivere.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen lovgivning om geologisk lagring af CO2 uden for EU. Ifølge den geologiske 
fagkundskab er der betydelig risiko for udsivning ved lagring af CO2 i dybder på under 1000 
meter. Da denne teknologi endvidere aldrig er blevet anvendt i større omfang, består der 
stadig en lang række usikkerhedsmomenter vedrørende den generelle sundhedsfare. Så længe 
det ikke er fuldstændig fastslået, at der ikke er nogen uacceptabel sundhedsfare, bør CO2 ikke 
lagres under vores fødder.

Ændringsforslag 92
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Dette direktiv bør anvendes på 
geologisk lagring af CO2 inden for 
medlemsstaternes område, deres eksklusive 
økonomiske zoner og deres 
kontinentalsokler. Direktivet bør ikke 
anvendes på forskningsprojekter. Det bør 
dog anvendes på demonstrationsprojekter. 
Lagring af CO2 i geologiske formationer, 
der strækker sig ud over dette direktivs 
geografiske anvendelsesområde, og lagring 
af CO2 i vandsøjlen bør ikke være tilladt.

Or. en
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Begrundelse

Tærsklen for demonstrationsprojekter uden for direktivets anvendelsesområde er alt for lav 
og vil gøre det umuligt at iværksætte en lang række projekter.

Ændringsforslag 93
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Efter afslutningen af de 12 
demonstrationsprojekter bør 
Kommissionen på baggrund af de 
indhøstede erfaringer og de teknologiske 
fremskridt evaluere forløbet, afgøre 
hvorvidt projekterne er gennemførlige og 
udarbejde en rapport herom. Med afsæt i 
denne rapport bør Kommissionen 
forelægge Parlamentet og Rådet 
ændringsforslag til dette direktiv og 
specifikationer af de tekniske elementer 
med henblik på at inkludere resultaterne 
vedrørende miljø og sikkerhedsvurdering.

Or. en

Begrundelse

Demonstrationsprojekterne vil være en hjælp til at opnå den nødvendige, tekniske erfaring om 
sikker og praktisk brug af teknologier til kulstofopsamling og -lagring. Kommissionen bør 
efter afslutningen af projekterne foretage en evaluering af disse og derefter fremlægge et 
ændringsforslag til det nuværende forslag til direktiv, hvormed de nye, videnskabelige 
elementer og den teknologiske udvikling inddrages.
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Ændringsforslag 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Forbedret kulbrinteindvinding 
(indvinding af kulbrinter ud over hvad der 
produceres naturligt ved væskeinjektion 
eller andre midler) bør ikke omfattes af 
dette direktivs anvendelsesområde. 
Forbedret kulbrinteindvinding er en 
økonomisk bæredygtig aktivitet og er 
hidtil blevet udført som sådan. Samtidig 
modvirker forbedret kulbrinteindvinding 
ikke klimaudledninger, men det 
producerer ekstra fossilt brændstof og 
dermed yderligere udledninger. Geologisk 
lagring under dette direktiv bør derfor 
ikke omfatte denne proces.

Or. en

Begrundelse

Forbedret kulbrinteindvinding eksisterer allerede og er en økonomisk bæredygtig 
fremgangsmåde. Endvidere medfører forbedret kulbrinteindvinding ikke til en netto nedgang i 
udledningen.

Ændringsforslag 95
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Systemiske løsninger bør prioriteres, 
idet de skal kunne muliggøre en 
forbedring af energieffektiviteten, for 
eksempel gennem kul-til-gas-omdannelse 
i den iltholdige atmosfære efterfulgt af 
kanalisering af gassen ind i gasnetværket, 
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hvor den efterfølgende kan gøres 
tilgængeligt for anvendelse i kraftvarme-
eller kraftvarmekulde-produktion.

Or. en

Ændringsforslag 96
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Beslutningen om, hvorvidt en 
geologisk formation bør anvendes til 
lagring, berører ud over de miljø- og 
sikkerhedsmæssige kriterier opstillet i 
direktivet også andre interesser af stor 
vigtighed for medlemsstaterne, i 
særdeleshed de økonomiske og finansielle 
interesser, der er forbundet med 
beskyttelsen af kulbrinteforekomster, 
medlemsstatens bestræbelser på i vidt 
omfang at være selvforsynende med 
kulbrinte og dens varetagelse af sine 
interesser som ejer af 
kulbrinteforekomster.  Disse essentielle 
interesser berøres ikke af direktivet. 
Medlemsstaterne bør bevare retten til at 
afgøre, i hvilke områder der kan vælges 
lokaliteter til lagring. Denne ret omfatter 
også medlemsstaternes ret til at forbyde 
lagring på dele af eller på hele deres 
territorium. Valget af en egnet 
lagringslokalitet er afgørende til sikring af, 
at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. En lokalitet bør 
derfor kun vælges til lagringsanlæg, hvis 
der ikke er nogen væsentlig risiko for 
udsivning, og hvis der under alle 
omstændigheder ikke kan ventes 
væsentlige konsekvenser for miljø og 
sundhed. Om dette er tilfældet, bør afgøres 
på grundlag af en karakterisering og 
vurdering af det potentielle 
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lagringskompleks efter specifikke krav.

Or. en

Begrundelse

De i forslaget omhandlede hensyn til farerne for miljø og sundhed angår kun udvælgelsen af 
lagringslokaliteter. Der vil imidlertid også være andre essentielle interesser på spil for 
medlemsstaterne (især økonomiske og finansielle interesser), som angår udvælgelsen af 
kulbrinteforekomster. Det er nødvendigt at tydeliggøre, at disse interesser ikke berøres af 
direktivet.

Denne sætning bør indføjes for at præcisere medlemsstaternes rettigheder.

Ændringsforslag 97
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede 
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i 
al fremtid. En lokalitet bør derfor kun 
vælges til lagringsanlæg, hvis der ikke er 
nogen risiko for udsivning, og hvis der 
under alle omstændigheder ikke kan ventes 
væsentlige konsekvenser for miljø og 
sundhed. Om dette er tilfældet, bør afgøres 
på grundlag af en karakterisering og 
vurdering af det potentielle 
lagringskompleks efter specifikke krav. 
Ved lagring i saltvandsårer vil det være 
hensigtsmæssigt at tage i betragtning, om 
åren muligvis i fremtiden vil blive anvendt 
som drikkevandskilde. Samtidig bør det 
sikres, at udvælgelsesproceduren bliver 
gennemsigtig ved at fremme 
offentlighedens adgang til relevant 
information og ved anvendelse af 
fællesskabsrettens bestemmelser om 
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offentlig deltagelse.

Or. en

Begrundelse

For at sikre effektiv lagring, bør ingen lokalitet, hvor de geologiske forhold giver mulighed 
for udsivning, godkendes til anvendelse. 

I betragtning af, at vandknaphed er et stigende problem, vil afsaltningsteknologier blive taget 
i anvendelse i stadig stigende grad. Denne mulighed bør derfor tages i betragtning, hvad 
angår saltholdighedsgraden, når saltvandsårer udvælges som lagringsanlæg.

Med henblik på at opnå offentlighedens opbakning til denne teknologi og samtidig sikre 
gennemsigtigheden af udvælgelsesproceduren for lagringslokaliteterne, er det nødvendigt at 
fremme offentlig adgang til information og at styrke offentlighedens deltagelse.

Ændringsforslag 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende, at kun sikre områder bliver udvalgt til lagring. Derfor skal det forud for 
udvælgelsen af en lagringslokalitet bevises, at der ikke eksisterer nogen miljø- eller 
sundhedsfare.

Ændringsforslag 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør foretage en 
realistisk vurdering af lagringskapaciteten 
inden for deres territorium, og fremsende 
disse vurderinger til Kommissionen inden 
2012. Disse oplysninger bør 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Vi ved endnu ikke, hvor stor lagringskapaciteten er i Europa. Der er foretaget forskellige 
skøn, men de er ikke særligt præcise. Det er imidlertid vigtigt at vide, hvor meget CO2 der 
egentlig kan lagres.

Ændringsforslag 100
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør afgøre, i hvilke 
tilfælde efterforskning er nødvendig til at 
indhente de oplysninger, der kræves til 
valg af lokalitet. Til efterforskning af 
denne art bør der kræves tilladelse.
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
procedurerne for udstedelse af 

(16) Medlemsstaterne bør udarbejde 
efterforskningsprocedurer på basis af 
objektive tekniske og miljømæssige 
kriterier med henblik på at indhente de 
oplysninger, der er de nødvendige 
forudsætninger for valg af lokaliteter til 
CO2-lagring.  Denne type efterforskning 
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efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at 
tilladelserne udstedes ud fra offentliggjorte 
objektive kriterier. For at beskytte og 
anspore til investeringer i efterforskning 
bør efterforskningstilladelser udstedes for 
et afgrænset område med tilhørende 
volumen i undergrunden og for et 
begrænset tidsrum, hvor indehaveren af 
tilladelsen bør have eneret til 
efterforskning af det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne bør 
sørge for, at der i dette tidsrum ikke gives 
tilladelse til modstridende anvendelser af 
komplekset.

skal opfylde kravene til tilladelser.
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
udbudsprocedurerne for efterforskning af 
CO2-lagringsanlæg er åbne for alle 
foretagender, der opfylder de essentielle 
krav og sidder inde med de nødvendige 
færdigheder fra offentliggjorte objektive 
kriterier. For at beskytte og anspore til 
investeringer i efterforskning og 
lagringsanlæg til CO2 bør 
efterforskningstilladelser udstedes for en 
afgrænset lagringsvolumen og for et 
begrænset tidsrum, hvor indehaveren af 
tilladelsen bør have statsgaranteret eneret 
til efterforskning. 

Or. pl

Begrundelse

Udbudsprocedurerne skal sikre den frie konkurrence, så det er muligt for de teknisk mest 
veludstyrede virksomheder at opnå tilladelser.

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

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og sikkerhed for investeringsafkast.

Ændringsforslag 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Objektive og offentliggjorte kriterier er ikke tilstrækkeligt til at forhindre forskelsbehandling, 
hvilket dog er et vigtigt kriterium, der skal garanteres på det indre marked. Derudover er der 
et behov for at sikre investeringerne og mindske bureaukratiet.

Ændringsforslag 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilladelser bør udstedes på grundlag af ikke-diskriminerende kriterier. 

Ændringsforslag 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Lagringsanlæg bør ikke drives uden 
en lagringstilladelse. Operatører af 
lagringsanlæg bør være fuldstændig 
adskilt fra energiproducenterne. I 
henhold til princippet om, at forureneren 
betaler, skal energiproducenterne betale 
omkostningerne ved lagring af deres 
CO2-udledninger. Lagringstilladelsen bør 
være det centrale middel til at sikre, at 
direktivets væsentlige krav opfyldes, og at 
geologisk lagring dermed finder sted på 
miljøsikker måde.

Or. en

Begrundelse

Elproducenter bør have lige adgang til lagringskapacitet. De skal dække alle omkostningerne 
ved separation, transport og lagring af deres CO2-udledninger.
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Ændringsforslag 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Skaber incitament til at udføre efterforskninger.

Ændringsforslag 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Lagringsanlæg bør ikke drives uden 
en lagringstilladelse. Lagringstilladelsen 
bør være det centrale middel til at sikre, at 
direktivets væsentlige krav opfyldes, og at 
geologisk lagring dermed finder sted på 
miljøsikker måde.
Efterforskningsforetagendet, der 
sædvanligvis har foretaget massive 
investeringer, bør tilgodeses på 
konkurrenternes bekostning ved 



AM\734307DA.doc 23/85 PE409.630v01-00

DA

tildelingen af lagringstilladelse.

Or. de

Begrundelse

Skaber incitament til at udføre efterforskning.

Ændringsforslag 107
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette er mere tydeligt og fjerner enhver mulighed for at drive lagringsanlæg uden tilladelse.

Ændringsforslag 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Alle udkast til lagringstilladelser bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest seks 
måneder efter forelæggelsen. De 
nationale myndigheder bør tage denne 
udtalelse i betragtning, når de træffer 

(18) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at forelægge Kommissionen udkast til 
lagringstilladelse til kontrol.
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beslutning om en tilladelse, og enhver 
afvigelse fra Kommissionens udtalelse bør 
begrundes. Denne vurdering på 
fællesskabsplan bør kunne bidrage til en 
ensartet gennemførelse af direktivets krav 
i hele Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
første fase af direktivets gennemførelse.

Or. de

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.

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

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at forelægge Kommissionen udkast til 
lagringstilladelse til kontrol.

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.
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Ændringsforslag 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Lagringstilladelser bør tildeles af den 
kompetente myndighed i hver medlemsstat 
efter høring af Kommissionen.
Lagringstilladelserne bør forelægges 
Kommissionen, som bør have 12 måneder 
til at afgive udtalelse. Den kompetente 
myndighed bør afholde sig fra at træffe 
beslutning om den endelige tilladelse, før 
Kommissionen har afgivet sin udtalelse.
Lagringstilladelse bør kun tildeles,
såfremt dette er i overensstemmelse med 
Kommissionens bindende udtalelse.
Denne vurdering på fællesskabsplan bør 
kunne bidrage til en ensartet gennemførelse 
af direktivets krav i hele Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

En bindende vurdering på fællesskabsplan er nødvendig for at sikre overensstemmelse i 
gennemførelsen af kravene. 

Ændringsforslag 111
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Alle udkast til lagringstilladelser bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest seks måneder 
efter forelæggelsen. De nationale 
myndigheder bør tage denne udtalelse i 

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

betragtning, når de træffer beslutning om 
en tilladelse, og enhver afvigelse fra 
Kommissionens udtalelse bør begrundes. 
Denne vurdering på fællesskabsplan bør 
kunne bidrage til en ensartet gennemførelse 
af direktivets krav i hele Fællesskabet, og 
tage højde for grænseoverskridende 
spørgsmål og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
første fase af direktivets gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af lagringstilladelser på Fællesskabsplan hør også tage højde for 
grænseoverskridende spørgsmål, der er forbundet med lagring af CO2 i geologiske 
formationer.

Ændringsforslag 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at styrke ansvarligheden og 
gennemsigtigheden af proceduren til 
udstedelse af lagringstilladelser, bør 
medlemsstaterne sikre, at offentligheden i 
forbindelse med både eftersøgnings- og 
lagringstilladelser har tilstrækkelig og 
effektiv adgang til information, 
medbestemmelsesret og adgang til klage 
og domstolsprøvelse i henhold til de 
pågældende bestemmelser i Rådets 
direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, ændret 
ved Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF af 26. maj 2003.  Det 
sidstnævnte direktiv foreskriver offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse 
af visse planer og programmer på 
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miljøområdet. Hvad offentlighedens 
deltagelse angår, ændrer direktivet også 
Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, 
såvel som Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden bør have tilstrækkelig og effektiv adgang til oplysninger, medbestemmelsesret 
og klageadgang i forbindelse med procedurerne for udstedelse af såvel efterforsknings- som 
lagringstilladelser.

Ændringsforslag 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør bidrage med 
offentlige midler til støtte for private CCS-
projekter, såfremt der utvetydigt kan 
forventes et tilstrækkeligt fald i 
energiforbruget ved driften af anlægget 
takket være nye teknologier sammenlignet 
med den nuværende CCS-teknologi.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør træde til ved at bidrage med offentlige midler og således efterleve EU's 
overordnede målsætning om at bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og 
spare på energien, når nye teknologier vil være i stand til at understøtte CCS-anlæg, hvor 
målene nås gennem et betydeligt fald i energiforbruget.
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Ændringsforslag 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed inddriver eventuelle omkostninger hos den tidligere operatør. 
Betingelserne for en sådan inddrivning vil naturligvis blive fastsat i de enkelte nationale 
retssystemer. 

Ændringsforslag 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette system vil styrke Kommissionens principielle forudsætning om, at forureneren betaler. 

Ændringsforslag 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

specifikke overvågningskrav. Planen bør 
forelægges den kompetente myndighed og 
godkendes af denne. I tilfælde af geologisk 
lagring under havbunden bør 
overvågningen desuden tilpasses til den 
usikkerhed og de driftsmæssige 
vanskeligheder, der er forbundet med 
anvendelse af CCS-teknologi i havmiljøet.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kontrollere kvaliteten af operatørens overvågning. Der bør endvidere 
træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at CO2-lagring skader havmiljøet. 

Ændringsforslag 117
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at undgå de sundhedsmæssige implikationer, som eventuel udsivning kunne få for 
mennesker såvel som for mange dele af økosystemet, bør overvågningen også gælde 
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indvirkninger på alle levende organismer.   Det er for eksempel vigtigt at overvåge 
indvirkningerne på lokalt havmiljø, idet skadelige virkninger kan få direkte konsekvenser for 
disse økosystemer og indirekte indvirkning på mennesker. Derfor er det af afgørende 
betydning at føre tilsyn med alle former for liv.

Ændringsforslag 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE409.630v01-00 32/85 AM\734307DA.doc

DA

af den kompetente myndighed, som bør 
inddrive omkostningerne hos operatøren.

operatøren ikke træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger, bør de træffes 
af den kompetente myndighed, som bør 
inddrive omkostningerne hos operatøren. 
Omkostningerne ved udbedring af skader 
på miljøet forårsaget ved transport og 
lagring både på operations-, afslutnings-
og efterbehandlingsstadiet, bør i det 
omfang, de ikke er dækket af de 
ovennævnte instrumenter eller finansiel 
sikkerhed ikke er mulig eller tilgængelig i 
tilstrækkeligt omfang, dækkes af en fond, 
der er samfinansieret af bidrag fra 
operatører af lagringsanlæg og fra 
elproducenter, og som styres af den 
kompetente myndighed. Hvis finansiel 
sikkerhed ikke er mulig eller tilgængelig i 
tilstrækkeligt omfang, bør denne fond 
også omfatte det almindelige 
erstatningsansvar for skade på ejendom, 
sundhed etc.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2004/35/EF bør også omfatte transport af CO2. Elproducenter og anlægsoperatører 
bør i fællesskab betale for omkostningerne ved afhjælpning af skader forårsaget af CO2-
lagring. 

Ændringsforslag 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter nedlukning af et lagringsanlæg bør 
operatøren fortsat være ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning og kontrol, 
rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge kravene i dette 
direktiv, baseret på en 
efterbehandlingsplan, der er forelagt og 

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

godkendt af den kompetente myndighed, 
og for alle heraf følgende forpligtelser i 
medfør af anden relevant 
fællesskabslovgivning, indtil ansvaret for 
lagringsanlægget overdrages til den 
kompetente myndighed. Operatøren bør 
fortsat være ansvarlig i mindst 100 år 
efter nedlukningen af anlægget.

Or. en

Begrundelse

Ifølge geologer kan der stadig opstå problemer mere end 100 år efter nedlukningen af 
lagringsanlægget.

Ændringsforslag 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder for alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, bør overdrages til den 
kompetente myndighed, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed bør 
operatøren udarbejde en rapport til 
dokumentation for, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægge den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
godkendelse af overdragelsen.
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udkast til lagringstilladelser på 
fællesskabsplan bør også vurderingen af 
udkast til godkendelsesbeslutninger 
kunne bidrage til en ensartet 
gennemførelse af direktivets krav i hele 
Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
tidlige fase af direktivets gennemførelse.

Or. de

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.

Ændringsforslag 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\734307DA.doc 35/85 PE409.630v01-00

DA

udkast til lagringstilladelser på 
fællesskabsplan bør også vurderingen af 
udkast til godkendelsesbeslutninger 
kunne bidrage til en ensartet 
gennemførelse af direktivets krav i hele 
Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
tidlige fase af direktivets gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.

Ændringsforslag 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

en ensartet gennemførelse af direktivets 
krav i hele Fællesskabet. Medlemsstaterne 
bør på samme retlige betingelser som 
under proceduren for udstedelse af 
tilladelse sikre gennemsigtighed og 
ansvarlighed i forbindelse med 
godkendelsen af overdragelsen ved at 
sørge for en tilstrækkelig og effektiv 
adgang til information samt 
medbestemmelsesret og klageadgang for 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

En bindende vurdering på fællesskabsplan er nødvendig for at sikre overensstemmelse i 
gennemførelsen af de gældende krav. 

Ændringsforslag 123
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Når ansvaret er overdraget, bør de 
regelmæssige kontroller kunne indstilles, 
og overvågningen nedjusteres til et 
niveau, hvor udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder stadig vil blive 
opdaget.  Hvis der konstateres nogen 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivninger, bør den kompetente 
myndighed træffe de fornødne 
udbedrende foranstaltninger. Hvis 
nedlukningen af lagringsanlægget har 
været baseret på ukorrekte eller fejlagtige 
oplysninger, bør operatøren være 
erstatningspligtig for omkostningerne ved 
udbedrende foranstaltninger og eventuel 
skade på menneskers sundhed og miljøet. 
I alle andre tilfælde bør de pågældende 
omkostninger dækkes af den ovenfor 
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nævnte fond, der finansieres via bidrag 
fra operatørerne og forvaltes af den 
kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Overvågning efter ansvarsoverdragelse giver øget sikkerhed for, at lagringsanlæg fungerer 
efter hensigten, at udsivning opdages og eventuelle nødvendige udbedrende forholdsregler 
kan tages.

Ændringsforslag 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen fortsætte i mindst 100 år.
Hvis der konstateres nogen væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivninger, bør 
den kompetente myndighed træffe de 
fornødne udbedrende foranstaltninger.
Hvis nedlukningen af lagringsanlægget 
har været baseret på ukorrekte eller 
fejlagtige oplysninger, bør operatøren 
være erstatningspligtig for 
omkostningerne ved udbedrende 
foranstaltninger og eventuel skade på 
menneskers sundhed og miljøet. I alle 
andre tilfælde bør de pågældende 
omkostninger dækkes af den ovenfor 
nævnte fond, der finansieres via bidrag 
fra operatørerne og elproducenterne, og 
forvaltes af den kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Ifølge geologer kan der stadig opstå problemer mere end 100 år efter nedlukningen af 
lagringsanlægget. Elproducenter og anlægsoperatører bør i fællesskab betale for 
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omkostningerne ved afhjælpning af skader forårsaget af CO2-lagring. 

Ændringsforslag 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Når ansvaret er overdraget, kan
overvågningen begrænses, men bør 
genoptages i fuld udstrækning, hvis der 
påvises udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder. Omkostninger, der 
afholdes af den kompetente myndighed 
efter overdragelsen af ansvaret, bør ikke 
inddrives hos den tidligere operatør, 
medmindre der er forårsaget skade på 
grund af fejl eller forsømmelse fra 
operatørens side, også selv om skaden 
først er sket efter den i artikel 18 omtalte 
overdragelse.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der opretholdes en vis grad af overvågning af lagringsanlæggene efter 
nedlukningen, og indtil det injicerede CO2 er fuldstændig stabilt.

Ændringsforslag 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og 
efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så det kan sikres, at nedluknings-
og efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF og 2004/35/EF,
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under direktiv 2003/87/EF, og 
forpligtelserne efter nærværende direktiv 
til at træffe udbedrende foranstaltninger i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller udsivning kan opfyldes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
der indgives ansøgning om tilladelse. 

og forpligtelserne efter nærværende 
direktiv til at træffe udbedrende 
foranstaltninger i tilfælde af udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder, kan 
opfyldes. Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
der indgives ansøgning om tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Finansielle midler bør være til rådighed for at sikre, at forpligtelserne indeholdt i direktivet 
om miljøansvar (2004/35/EF) bliver opfyldt.

Ændringsforslag 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Omkostningsbesparelser.

Ændringsforslag 128
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Muligheden for at få adgang til CO2-
transportnet og –lagringsanlæg vil, 
afhængigt af de relative priser på kulstof og 
CCS, kunne blive en betingelse for, at 
virksomheder kan komme ind på eller 
konkurrere på det indre el- og 
varmemarked. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til, at potentielle brugere 
kan få denne adgang. De enkelte 
medlemsstater bør selv bestemme, hvordan 
dette skal ske. Herved respekterer de kravet 
om fair og åben adgang og tager bl.a. 
hensyn til, hvor stor en transport- og 
lagringskapacitet der er til rådighed. Da 
der på fællesskabsniveau ikke eksisterer 
nogen infrastruktur til transport af CO2, 
bør medlemsstaterne have mulighed for at 
fravige reglerne for adgang for tredjepart 
med henblik på at skabe incitament til 
investeringer i CO2-infrastruktur. 
Medlemsstaterne bør også indføre 
tvistbilæggelsesordninger til hurtig 
bilæggelse af tvister om adgang til CO2-
transportnet og lagringsanlæg. 

Or. en

Begrundelse

Hvis tredjeparters adgang til lagringsanlæg og transportnetværk gøres betinget af de 
nationale forpligtelser til at nedbringe CO2-udledningen, vil det medføre en ulige behandling 
af operatørerne af lagringsanlæg og transportnetværk i de forskellige medlemsstater.  Det 
skal gøres muligt at fravige reglerne for adgang for tredjepart til CO2-lagringsanlæg og -
transportnetværk.
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Ændringsforslag 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Elproducenter bør have lige adgang til lagringskapacitet. De skal dække alle omkostningerne 
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ved separation, transport og lagring af deres CO2-udledninger.

Ændringsforslag 130
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Gennemsigtige og lige muligheder for 
at få adgang til CO2-transportnet og –
lagringsanlæg bør, uanset de potentielle 
brugeres geografiske tilhørsforhold inden 
for EU og afhængigt af de relative priser 
på kulstof og CCS, være en betingelse for, 
at virksomheder kan komme ind på eller 
konkurrere på det indre el- og 
varmemarked.  Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til, at potentielle brugere 
kan få denne adgang. De enkelte 
medlemsstater bør selv bestemme, efter 
høring af Kommissionen, hvordan dette 
skal ske. Herved respekterer de kravet om 
fair og åben adgang og tager bl.a. hensyn 
til, hvor stor en transport- og 
lagringskapacitet der er til rådighed eller 
efter et rimeligt skøn kan stilles til 
rådighed, og omfanget af behovet for 
flytning af CO2 på tværs af grænserne.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtig at sikre, at operatører i medlemsstater som Grækenland ikke rammes af 
urimelige ulemper på grund af deres geografiske beliggenhed eller de potentielle 
begrænsninger vedrørende opbygningen af lagringslokationer. 



AM\734307DA.doc 43/85 PE409.630v01-00

DA

Ændringsforslag 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Objektive og offentliggjorte kriterier er ikke tilstrækkeligt til at forhindre forskelsbehandling, 
hvilket dog er et vigtigt kriterium, der skal garanteres på det indre marked.
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Ændringsforslag 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I tilfælde af grænseoverskridende 
CO2-transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser bør der fastsættes 
bestemmelser til sikring af, at de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab opfylder 
kravene i dette direktiv og i al anden 
fællesskabslovgivning.

(30) I tilfælde af grænseoverskridende 
CO2-transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser bør der fastsættes 
bestemmelser til sikring af, at de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab opfylder 
kravene i dette direktiv og i al anden 
fællesskabslovgivning, såvel som alle 
internationale aftaler, som 
medlemsstaterne og/eller Fællesskabet 
har indgået. Bestemmelserne i direktiv 
85/337/EØF artikel 7 finder også 
anvendelse i dette tilfælde.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-transport og/eller -lagring finder alle direktivets 
bestemmelser vedrørende miljøvurdering anvendelse, såvel som alle bestemmelser, der er 
indeholdt i internationale aftaler, som medlemsstaterne eller Kommissionen har indgået. 

Ændringsforslag 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

planlægnings- og tilladelsesprocedurerne. 
Registret bør også forelægges 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Operative lagringsanlæg bør ligeledes registreres. 

Ændringsforslag 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der vedtages i 
medfør af dette direktiv. Sanktionerne bør 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. I tilfælde af alvorlige 
overtrædelser af forpligtelser, der følger 
af en tilladelse, der er udstedt i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
herunder forpligtelsen til at træffe 
udbedrende foranstaltninger, og som 
fører til, at CO2 ledes ud i jorden, luften 
eller vandet, bør operatørerne være 
strafferetligt ansvarlige i medfør af 
bestemmelserne i Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/.../EF om strafferetlig 
beskyttelse af miljøet.

Or. en

Begrundelse

For at opnå det samme niveau af beskyttelse for miljø og sundhed i hele Fællesskabet, bør 
alvorlige brud på de forpligtelser, der er forbundet med udstedelsen af tilladelser i henhold til 
dette direktiv, henhøre under straffeloven i alle medlemsstaterne. 
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Ændringsforslag 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2004/35/EF om miljøansvar bør også omfatte transport af CO2.

Ændringsforslag 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 
om begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg ændres 
med krav om, at nye fyringsanlæg med en 
kapacitet på 200 MW eller derover kun 
kan gives tilladelse, hvis deres 
udledninger bringes ned under tærsklen 
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med krav om, at alle fyringsanlæg, hvortil 
den oprindelige godkendelse til opførelse 
eller den oprindelige driftstilladelse er 
givet inden nærværende direktivs 
ikrafttræden, har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet. 

på 350 g CO2/kWt.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde de fælles ambitioner på klimaområdet, må der opstilles 
maksimalgrænseværdier for elproducenters udledninger. 

Ændringsforslag 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

CO2-transport bør henhøre under dette direktivs bestemmelser.
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Ændringsforslag 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Dette direktiv opstiller en retlig ramme 
for miljøsikker geologisk lagring af 
kuldioxid (i det følgende benævnt "CO2") 
som et bidrag til bekæmpelsen af 
klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med etableringen af rammebestemmelser for CCS er at gardere sig mod miljø-
og sundhedsfarer. 

Ændringsforslag 139
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Konklusionerne fra Europarådets forårsforsamling 2007 opfordrede medlemsstaterne og 
Kommissionen til at indføre miljøsikker CCS med nye kraftværker, der anvender fossilt 
brændstof, om muligt pr. 2020.
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Ændringsforslag 140
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om geologisk lagring 
af kuldioxid (i det følgende benævnt 
"CO2") og om lagring af trækul fra 
cellulose-biomasse i jorden.

Or. en

Begrundelse

Hvis direktivet omhandler geologisk lagring af CO2, bør alle lagringsmetoder tages i 
betragtning, især de metoder der ikke udgør nogen fare for miljø eller sundhed.

Ændringsforslag 141
Holger Krahmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om geologisk lagring 
af kuldioxid (i det følgende benævnt 
"CO2") med henblik på at bidrage til 
bekæmpelsen af klimaændringer.

Or. de
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Ændringsforslag 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om geologisk lagring 
af kuldioxid (i det følgende benævnt 
"CO2") med henblik på at bidrage til 
bekæmpelsen af klimaændringer.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse tydeliggør, at det egentlige formål med CO2-binding er at yde hjælp til 
bekæmpelsen af klimaændringer. Med fortolkningen af direktivets øvrige bestemmelser for øje 
er det vigtigt at fremhæve dette formål.

Ændringsforslag 143
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Formålet med geologisk lagring er at 
tilvejebringe et alternativ til CO2-
udsivning i atmosfæren ved at indeslutte 
det permanent og sikkert under jorden
med henblik på at forebygge en negativ 
virkning på menneskers sundhed og 
miljøet. Geologisk opbevaring af CO2 
betragtes udelukkende som en inter 
partes-procedure, der har til hensigt at 
bremse klimaændringerne så hurtigt som 
muligt.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet er kun acceptabelt, hvis der tages hensyn til indeslutning af CO2 på en permanent 
og sikker måde, og det må ikke have negative virkninger på menneskers sundhed eller miljøet. 
Geologisk lagring af CO2 er ikke en bæredygtig eller permanent løsning på 
klimaændringerne, men en såkaldt slutfaseløsning. Den bør derfor kun anses for en 
kontradiktorisk procedure under overgangen til økonomi med lav CO2-udledning.

Ændringsforslag 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

CO2 skal lagres på sikker og permanent vis.

Ændringsforslag 145
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Formålet med geologisk lagring er 
permanent indeslutning af CO2 med 
henblik på at forebygge negative 
virkninger på det eksterne miljø eller 
beboere inden for en sikkerhedszone med 
en radius af 500 m fra injektionsstedet.
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Or. pl

Begrundelse

Det er af essentiel betydning at indføje begrebet "sikkerhedszone".

Ændringsforslag 146
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En stærkere formulering fjerner muligheden for fejlfortolkning af direktivets mål, nemlig 
miljøsikker lagring af CO2 i geologiske formationer.

Ændringsforslag 147
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse tydeliggør, at direktivets primære formål ud over at bekæmpe 
klimaændringer, er at forebygge negative virkninger på miljøet, og at en begrænsning af 
sådanne virkninger kun er et tilstrækkeligt mål i de tilfælde, hvor forebyggelse ikke kan lade 
sig gøre. Ændringsforslaget er i den henseende en gentagelse af formuleringen i lignende 
miljødirektiver (artikel 1 i direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening).

Ændringsforslag 149
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Formålet med geologisk lagring er 
permanent indeslutning af CO2 med 
henblik på at forebygge eller i videst 
muligt omfang mindske negative 
virkninger på miljøet og deraf følgende 
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risici for menneskers sundhed. risici for menneskers sundhed. Formålet 
med lagring af trækul i jord er at forøge 
jordens frugtbarhed og vandbindingsevne, 
såvel som kulstofbindingsevne.

Or. en

Begrundelse

Hvis direktivet omhandler geologisk lagring af CO2, bør alle lagringsmetoder tages i 
betragtning, især de metoder der ikke udgør nogen fare for miljø eller sundhed.

Ændringsforslag 150
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne tager de nødvendige 
forholdsregler for at sikre, at geologisk 
lagring af CO2 udføres, uden at 
menneskers sundhed, miljøet, eller især 
vand, luft, jord, planter og dyr udsættes 
for nogen risiko.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indsætter en bestemmelse i lighed med bestemmelser i andre 
direktiver, såsom vanddirektivet, og styrker beskyttelsesaspekterne vedrørende sundhed og 
miljø.



AM\734307DA.doc 55/85 PE409.630v01-00

DA

Ændringsforslag 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forbedret kulbrinteindvinding eksisterer allerede og er en økonomisk bæredygtig 
fremgangsmåde. Endvidere medfører forbedret kulbrinteindvinding ikke til en netto nedgang i 
udledningen.

Ændringsforslag 152
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer. 
.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer, med 
undtagelse af CO2-lagring til permanent 
indeslutning eller lagring i industrielt 
omfang under olie- eller 
naturgasforekomster med det formål at 
forbedre udvindingen fra disse felter eller 
i tilfælde, hvor dette kan forbedre 
arbejdssikkerheden i metanholdige 
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kulminer.

Or. pl

Begrundelse

Der henvises til muligheden for at anvende CO2-lagring i forbindelse med udvinding af 
fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 153
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer. 

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer, eller på 
geologisk lagring af CO2 eller 
gasblandinger, der indeholder CO2, der 
injiceres med det formål at øge 
udvindingen af kulbrinter fra 
lagringsanlægget.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår ikke klart og utvetydigt, at injektion af CO2 med henblik på at øge udvindingen 
af kulbrinter (øget olie- eller gasopsamling) ikke omfattes af direktivets anvendelsesområde, 
eller at direktivet overlader det til medlemsstaterne at fortolke dette punkt. En tydeligere 
forklaring vil være hensigtsmæssig.
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Ændringsforslag 154
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer. 

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer. Det finder 
imidlertid anvendelse på demonstrations-
og kommercielle projekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 100 kilotons 
eller derover.

Or. en

Begrundelse

Har til hensigt at undgå at udelukke kommercielle CO2-lagringsprojekter fra direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Lagring af CO2 i et lagringsanlæg, hvis
lagringskompleks strækker sig ud over det 
i stk. 1 nævnte område, er ikke tilladt. 
Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse, såfremt der for hele 
komplekset kan garanteres et 
sikkerhedsniveau, der er sammenligneligt 
med, hvad der er stipuleret i dette direktiv. 

Or. de
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Begrundelse

Geologiske formationer kan have en udstrækning på flere tusind kilometer. Derfor vil et 
forbud mod lagring i en geologisk formation, der strækker sig ud over EU's grænser, ikke 
være hensigtsmæssigt. I de tilfælde, hvor CO2 lagres i et kompleks, der strækker sig ud over 
EU's grænser, må det imidlertid sikres, at den lagrede CO2 ikke kan frigøres på den anden 
side af grænsen, uden at der tages forholdsregler. 

Ændringsforslag 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans,

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ifølge den geologiske fagkundskab er der betydelig risiko for udsivning ved lagring af CO2 i 
dybder på under 1000 meter. Internationale aftaler og krav vedrørende fremtidig lagring af 
CO2 bør respekteres. 

Ændringsforslag 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lagring af CO2 i vandsøjlen er ikke 
tilladt.

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

Begrundelse

Lagring af CO2 i vandsøjlen er ikke tilladt.

Ændringsforslag 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Lagring af CO2 i tætbefolkede 
områder er ikke tilladt.

Or. en

Begrundelse

Da denne teknologi endvidere aldrig er blevet anvendt i større omfang, består der stadig en 
lang række usikkerhedsmomenter vedrørende den generelle sundhedsfare. Så længe det ikke 
er fuldstændig fastslået, at der ikke er nogen uacceptabel sundhedsfare, bør CO2 ikke lagres 
under vores fødder.

Ændringsforslag 159
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "geologisk lagring af CO2": injektion 
og lagring af CO2-strømme i underjordiske 
geologiske formationer

(1) "geologisk lagring af CO2": injektion 
og lagring af CO2-strømme i underjordiske 
geologiske formationer for evigt eller i 
lange perioder efter geologisk målestok

Or. en
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Begrundelse

For at forøge offentlighedens tillid til den positive virkning af CCS.

Ændringsforslag 160
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "geologisk lagring af CO2": injektion 
og lagring af CO2-strømme i underjordiske 
geologiske formationer

(1) "geologisk lagring af CO2": injektion 
og miljøsikker lagring af CO2-strømme i 
underjordiske geologiske formationer

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Definition af forbedret kulbrinteindvinding.
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Ændringsforslag 162
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "lagringsanlæg": udvalgt område på 
jordoverfladen med det driftsanlæg og 
underliggende rumindhold defineret ved 
dybdeintervaller beregnet til CO2-lagring;

Or. en

Begrundelse

Ifølge ændringsforslagsstillernes opfattelse benyttes termerne "lagringsanlæg", 
"lagringskompleks", og "geologisk formation" ikke korrekt i forslaget, heller ikke i 
definitionerne i artikel 3. Fællesskabslovgivningen om atomaffald udgør en velegnet basis for 
dette direktiv. Termen "lagringsanlæg" antyder den geografiske lokalitet, der er udpeget til 
lagring, hvilket omfatter overfladeområdet, det underliggende rumindhold, den juridiske 
beskyttelse og driftsinstallationerne i øvrigt. 

Ændringsforslag 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "lagringslokalitet": et bestemt område
inden for en geologisk formation, der 
anvendes til geologisk lagring af CO2, 
samt tilhørende anlæg på jordoverfladen 
og injektionsanlæg

Or. en

Begrundelse

Nogle geologiske formationer er meget store og kan tilhøre flere lande. Det burde være 
muligt at dele en geologisk formation op i flere lagringsanlæg, således at der skal udstedes 
tilladelser for hvert enkelt anlæg.
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Ændringsforslag 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "lagringsanlæg": et fastsat område 
inden for en geologisk formation, der 
anvendes til geologisk lagring af CO2

Or. de

Begrundelse

Teknisk set er et lagringsanlæg et mindre, fastsat område inden for en større geologisk 
formation.

Ændringsforslag 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Præcisering.
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Ændringsforslag 166
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "lagringsanlæg": særligt område inden 
for en geologisk formation, der anvendes 
til geologisk lagring af CO2

Or. pl

Begrundelse

"Lagringsanlæg" er ikke synonymt med "geologisk formation". CO2 lagres ikke i hele den 
geologiske formation, men på specifikke steder inde i formationen.

Ændringsforslag 167
Urszula Krupa

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "geologisk formation": lithostratigrafisk 
underinddeling i distinkte bjergarter, som 
kan påvises og kortlægges

(4) "geologisk formation": grundlæggende
lithostratigrafisk underinddeling i distinkte 
sten, som kan påvises, hvorved det bliver 
muligt at udarbejde en beskrivelse og 
diverse geologiske kort (herunder 
geologiske kort) i henhold til Bilag I og II

Or. pl

Begrundelse

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym.

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.
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Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Ændringsforslag 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) "udsivning": en målelig frigivelse af 
CO2 fra lagringskomplekset til 
jordoverfalden, grundvandet, atmosfæren 
eller hydrosfæren, som om nødvendigt 
bekræftes af overvågningssystemer, der 
anvender den bedste tilgængelige 
teknologi

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet er at sikre, at lagring af CO2 er miljøsikkert og ikke sundhedsfarligt. 
Grundvand bør indgå i dette ændringsforslag, fordi det er en betingelse i 
vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 169
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) "udsivning": frigivelse af CO2 til en 
hvilken som helst del af miljøet fra 
lagringskomplekset

Or. en
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Begrundelse

CO2, der er lagret i sekundære indeslutningsformationer uden for komplekset, (hvilket kan 
opstå, hvis komplekset ikke er blevet tilstrækkeligt afgrænset), bør ikke medføre inddragelse 
af emissionshandelstilladelser, idet CO2-gassen stadig er permanent lagret. 
Lagringstilladelsen må dog naturligvis opdateres.

Ændringsforslag 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) "udsivning": en ikke ubetydelig
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset.

Or. en

Begrundelse

Præcisering og godtagelse af Kommissionens beskrivelse med henvisning til den særlige 
rapport om CCS fra FN's internationale klimapanel.

Ændringsforslag 171
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Uden denne tilføjelse kan definitionen af begrebet "udsivning" forstås således, at der skal 
opnås sikkerhed mod enhver form for udsivning.  Dette er ikke teknisk muligt, og heller ikke 
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nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.

Ændringsforslag 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Den nuværende formulering kan forstås således, at forebyggelse mod udsivning af selv små 
mængder CO2 er af afgørende betydning for, at lagringsprocessen kan forløbe vellykket. 
Dette er ikke teknisk muligt og er heller ikke sikkerhedsmæssigt eller miljømæssigt 
nødvendigt. Det bør derfor fremgå tydeligt af direktivet, at "udsivning" kun anses for at 
eksistere, når frigørelse fra et lagringskompleks kan måles ved hjælp af de videnskabelige 
metoder, der findes på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Lagringsanlægget bør være udgangspunktet ved definition af udsivning, for derved at sikre 
maksimal helhed og sikkerhed. 
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Ændringsforslag 174
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 6
[OP6NRACTYES]

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "lagringskompleks": lagringsanlægget 
og de geologiske omgivelser, som kan have 
betydning for den overordnede integritet og 
sikkerhed ved lagringen (dvs. sekundære 
indeslutningsformationer)

(6) "lagringskompleks": lagringsanlægget, 
der består af en ekstern sektion, hvori 
injektionsudstyret er installeret, og en 
underjordisk sektion i form af et stort, 
tomt område (kambriske huler, porøse 
massiver) og de geologiske omgivelser, 
som kan have betydning for den 
overordnede integritet og sikkerhed ved 
lagringen

Or. pl

Begrundelse

Et lagringskompleks består ikke kun af lagringsanlægget, men også af en overfladesektion.

Ændringsforslag 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a)"hydraulisk enhed": hydraulisk 
forbundet porevolumen, hvor et 
trykkredsløb kan måles ad teknisk vej, og 
som grænser op til 
gennemstrømsspærringer (forkastninger, 
salthorste, litologiske grænser) eller ved 
udkilede eller blottede formationer

Or. de
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Begrundelse

En hydraulisk enhed er en formation, der kan indeholde mange lagringsenheder.  En 
hydraulisk enhed strækker sig ud over det område, der dækkes af et "lagringkompleks" jvf. 
definitionen i artikel 3, stk. 6. Inden for en sådan formation kan parallelle injektioner have 
betydelig virkning på hinanden, og af den grund bør lagringstilladelser kun udstedes til én 
operatør af gangen. 

Ændringsforslag 176
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "efterforskning": vurdering af 
potentielle lagringskomplekser efter en 
særlig procedure, der bl.a. omfatter 
geologiske undersøgelser med fysiske eller 
kemiske midler og boringer med henblik 
på indhentning af data om de geologiske 
lag i det potentielle lagringskompleks

(7) "efterforskning": anvendelse af 
specifikke fremgangsmåder til 
efterforskning af potentielle 
lagringskomplekser, og som er blevet 
udarbejdet på grundlag af objektive 
tekniske og miljømæssige kriterier, der 
bl.a. omfatter geologiske undersøgelser 
med fysiske eller kemiske midler og 
boringer med henblik på indhentning af 
geologisk data om de geologiske lag i det 
område, hvor det potentielle 
lagringskompleks ligger

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget giver en mere præcis definition af "efterforskning".
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Ændringsforslag 177
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "efterforskning": vurdering af 
potentielle lagringskomplekser efter en 
særlig procedure, der bl.a. omfatter 
geologiske undersøgelser med fysiske eller 
kemiske midler og boringer med henblik 
på indhentning af data om de geologiske 
lag i det potentielle lagringskompleks

(7) "efterforskning": vurdering af 
potentielle lagringskomplekser efter en 
særlig procedure, der bl.a. omfatter 
geofysiske undersøgelser og boringer med 
henblik på indhentning af data om de 
geologiske lag i det potentielle 
lagringskompleks

Or. en

Begrundelse

Termen "geofysiske undersøgelser" er hensigtsmæssig, hvad angår disse dybtliggende lag, 
frem for geologiske undersøgelser. Desuden er tilføjelsen "med fysiske eller kemiske midler" 
overflødig. Det foreslås derfor at slette disse ord. 

Ændringsforslag 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke udstedes tilladelser til efterforskning, medmindre det pågældende sted er 
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fuldstændig sikkert.

Ændringsforslag 179
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, hvilken myndighed der udsteder efterforskningstilladelser.

Ændringsforslag 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

"Transportoperatør" er defineret og bør være fuldstændig udskilt fra operatøren af 
lagringsanlægget og fra elproducenten.

Ændringsforslag 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En lagringstilladelse bør indeholde alle de elementer, der er nævnt i artikel 9.

Ændringsforslag 182
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan have betydelige virkninger på miljøet 
eller menneskers sundhed; denne 
ændring kan afdækkes ved resultatet af 
en sammenligning af visse determinanter 
(såsom pH-værdi, syreholdighed eller 
alkalinitet i en kemisk opløsning) målt før 
og efter CO2-injektionen.

Or. en
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Begrundelse

Sammenligningen af visse determinanter fra henholdsvis før og efter CO2-injektionen i 
lagringsanlægget vil kunne skabe videnskabelig sikkerhed ved fortolkningen af termerne 
"ændringer" og "væsentlige". Baggrundsdata indsamlet inden injektionen skal sammenlignes 
med "efter-data", som er målinger indsamlet fra den almindelige driftsfase af 
lagringsanlægget, hvilket vil gøre det let at opdage og evaluere enhver afvigelse. De anvendte 
determinanter bør være hensigtsmæssige deskriptorer for miljø og sikkerhed (såsom pH-
værdi). 

Ændringsforslag 183
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": 
foreslået/planlagt ændring i udformning 
eller funktion som kan have betydelige 
virkninger på miljøet eller menneskers 
sundhed

Or. en

Begrundelse

Teksten er ikke tydelig i disse definitioner af "væsentlig ændring" og "væsentlig 
uregelmæssighed", idet det er uklart, om forskellen mellem de to termer består i, at den ene er 
overlagt, mens den anden blot er en følgevirkning.

Ændringsforslag 184
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan have sundhedsmæssige virkninger på 
beboerne i sikkerhedszonen eller på 
miljøet, på overfladen eller i den 
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underjordiske, geologiske sektion af 
lagringsanlægget

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt, fordi det det præciserer begrebet "væsentlig ændring".

Ændringsforslag 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan have ugunstige virkninger på miljøet 
eller menneskers sundhed

Or. en

Begrundelse

En ændring, der kan skade menneskers sundhed, bør også anses for en væsentlig ændring.

Ændringsforslag 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan have betydelige virkninger på miljøet 
eller menneskers sundhed;

Or. de
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Begrundelse

Beregnet til at bringe teksten i overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i artikel 
1, stk. 2 og artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer 
indeholdende mindst 98 % kuldioxid
hidrørende fra 
kuldioxidseparationsprocesser, til hvilken 
der ikke er tilføjet affald eller andre 
stoffer med henblik på bortskaffelse, og 
som ikke indeholder ætsende stoffer 
såsom svovlbrinte (H2S) eller svovldioxid 
(SO2)

Or. en

Begrundelse

CO2-strømmene bør være så rene som muligt, og de bør ikke indeholde ætsende stoffer, 
eftersom disse stoffer medfører øget risiko både under transporten og under lagringen.

Ændringsforslag 188
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer 
hidrørende fra 
kuldioxidseparationsprocesser, og som 
indeholder mindst 99,9 % kuldioxid

Or. en
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Begrundelse

At modvirke drivhusgasudledninger kræver lagringsanlæg, der er sikre i lang tid. Risikoen 
for, at de langsigtede lagringsprojekter mister deres sammenhængskraft, kan blive markant 
større, hvis der lagres store mængder urenheder sammen med CO2. Urenheder såsom 
svovlholdige luftarter (SOx) øger risikoen for udsivning, hvilket kan bringe det fastsatte 
primære formål med CCS i fare. Endvidere kan urenheder i CO2-strømmen få praktiske 
konsekvenser for CO2-transport og -lagring, samt medføre potentielle virkninger for sundhed, 
sikkerhed og miljø. De efterprøvede teknologier er i stand til at rense CO2-strømme til en 
renhed på mere end 99,9 %.

Ændringsforslag 189
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer, der 
udvikles ved forbrændingen af fossile 
brændstoffer, der indeholder mindst 99 % 
kuldioxid hidrørende fra 
kuldioxidseparationsprocesser

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget gør teksten mere præcis.

Ændringsforslag 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
anlæggets tilstand, som indebærer risiko 

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne, i selve anlæggets 
tilstand eller i lagringskompleksets 
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for udsivning funktionsdygtighed, som væsentligt
forøger risikoen for udsivning

Or. en

Begrundelse

Injektionsoperationens aspekter såvel som lagringskompleksets udvikling over tid udgør et 
sammenhængende hele.

Ændringsforslag 191
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
anlæggets tilstand, som indebærer risiko 
for udsivning

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i 
lagringskomplekset, som øger risikoen for 
udsivning

Or. en

Ændringsforslag 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
anlæggets tilstand, som indebærer risiko 
for udsivning

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
lagringskompleksets tilstand, som 
indebærer risiko for udsivning eller risiko 
for miljøet eller menneskers sundhed

Or. en
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Begrundelse

Hovedformålet er at sikre, at lagring af CO2 er miljøsikkert og ikke sundhedsfarligt.

Ændringsforslag 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
anlæggets tilstand, som indebærer risiko 
for udsivning

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
lagringskompleksets tilstand, som 
indebærer risiko for udsivning eller risiko 
for miljøet eller menneskers sundhed

Or. de

Begrundelse

I betragtning af formålet med geologisk lagring (artikel 1, stk. 2) og rækkevidden af artikel 4, 
stk. 2, bør definitionen af "væsentlig uregelmæssighed" også omfatte farerne for miljøet og 
menneskers sundhed, såvel som risikoen for udsivning. Beskyttelsen af miljøet og menneskers 
sundhed er ikke kun af betydning for udvælgelsen af lagringsanlæg, men også for driften 
heraf og de udbedrende foranstaltninger, der kan blive nødvendige, og er en afgørende 
forudsætning for offentlighedens opbakning.

Ændringsforslag 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Udbedrende foranstaltninger bør ikke minimere, men standse frigivelse. Årlig udsivning af 
små mængder kan på lang sigt have omfattende virkninger. Hvis et nedlukket lagringsanlæg 
oplever en lækage på f.eks. 1 % om året, vil al den lagrede CO2 være sivet ud i atmosfæren 
efter få årtier. 

Ændringsforslag 195
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Idet formålet med direktivet er at sikre en miljøsikker anvendelse af CCS-teknologi og dermed 
håndtere klimaændringerne ved at modvirke udledning af drivhusgasser, bør udbedrende 
foranstaltninger sigte mod at forhindre eller standse frigivelse af CO2 fra lagringsanlæggene.  

Ændringsforslag 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) "nedlukning" af CO2-lagringsanlæg: 
endegyldig indstilling af CO2-injektion i 
lagringsanlægget

(18) "nedlukning" af CO2-lagringsanlæg: 
endegyldig indstilling af CO2-injektion i 
lagringsanlægget, herunder 
afviklingsforanstaltninger såsom 
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nedtagning af injektionsudstyret og 
afspærring af lagringsanlægget

Or. de

Begrundelse

Inden for minedrift indebærer termen "nedlukning" også afviklingsforanstaltninger, og bør 
derfor bruges her i denne betydning. Termen bruges ikke konsekvent i den følgende tekst, men 
betyder nogle steder, såsom her i nr. 18, blot "indstilling af CO2-injektion", mens den i andre 
sammenhænge også omfatter betydningen afviklingsforanstaltninger. 

Ændringsforslag 197
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) "nedlukning" af CO2-lagringsanlæg: 
endegyldig indstilling af CO2-injektion i 
lagringsanlægget

(18) "nedlukning" af CO2-lagringsanlæg: 
endegyldig indstilling af CO2-injektion i 
den geologiske sektion af 
lagringskomplekset og eliminering af 
lækager ved at tætte de steder, hvorfra 
CO2 kan udsive

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget giver en mere præcis definition af "nedlukning" af et CO2-lagringsanlæg.
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Ændringsforslag 198
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) "transportnet": net af rørledninger, 
herunder tilknyttede boosterstationer, til 
transport af CO2 til lagringsanlægget

(20) "transportnet": installation der består 
af et net af rørledninger med tilhørende 
ventiler, opsamlingsbassiner og pumper,
herunder tilknyttede boosterstationer, til 
vedvarende transport af CO2 til 
lagringskomplekset, og som også omfatter 
tanke til individuel transport

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget giver en mere præcis definition af "transportnet".

Ændringsforslag 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) "separationsklart anlæg": 
forbrændingsanlæg [med en kapacitet på
300 megawatt (termisk effekt) eller 
derover] med passende plads til udstyr, 
der er nødvendigt til separation og 
komprimering af CO2, og hvor 
tilstedeværelsen af passende 
lagringsanlæg og passende 
transportfaciliteter er blevet grundigt 
vurderet

Or. en
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Begrundelse

Denne definition er nødvendig for det polske ændringsforslag til artikel 35a og for at lade 
artikel 32 udgå.

Ændringsforslag 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Driften af forskellige lagringsanlæg inden for den samme hydrauliske enhed påvirker 
nødvendigvis de andre anlæg, der drives inden for den hydrauliske enhed. Inden for en 
hydraulisk enhed skal der kun udstedes lagringstilladelser til én operatør ad gangen. 

Ændringsforslag 201
Péter Olajos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) "overvågning": indsamling af data 
og forpligtelser til at aflægge rapporter, 
på alle de måder der er opregnet i Bilag I, 
med henblik på at sikre miljøsikker 
lagring af CO2 i tre faser: 
a) Før injektionen eller baggrundsdata, 
b) under injektionen eller under driften af 
lagringsanlægget, og 
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c) nedlukning og efterbehandling eller 
forpligtelse til permanent overvågning. 
Alle overvågningsfaser bør underlægges 
tilstrækkelige og adskilte bekræftelses- og 
godkendelsesprocedurer efter kravene i 
dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Overvågning er en fremgangsmåde til at sikre, at: 

a) en "fastsat grænse" bliver opfyldt, 

b) registrere, at overvågningen gennemføres, og

c) der aflægges rapport om resultaterne.

Ændringsforslag 202
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) "overvågning": indsamling af data 
og forpligtelser til at aflægge rapporter 
efter kravene i Bilag I, med henblik på at 
sikre miljøsikker lagring af CO2 i tre 
faser: 
a) Før injektionen eller baggrundsdata, 
b) under injektionen eller under driften af 
lagringsanlægget, og 
c) nedlukning og efterbehandling eller 
forpligtelse til permanent overvågning. 
Alle overvågningsfaser bør underkastes 
tilstrækkelig og adskilt bekræftelse

Or. en
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Begrundelse

Overvågning bør udformes som en procedure til at sikre, at CCS-målet nås, og at 
registreringen af den overvågning har fundet sted. Overvågning af arbejdsprocessen spiller 
en afgørende rolle for at sikre offentlighedens velvilje over for CCS og miljøsikker anvendelse 
af teknologien med henblik på at nå det primære mål, nemlig modvirkning af CO2-udledning.

Ændringsforslag 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) "bekræftelse": procedure til sikring 
af anvendelsen af 
overvågningsprocedurer, der ifølge den 
videnskabelige fagkundskab er 
hensigtsmæssige

Or. en

Begrundelse

Overvågning bør suppleres med bekræftelse og godkendelse for at sikre sikkerheden af 
anlægget. 

Ændringsforslag 204
Vittorio Prodi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20d) "trækul": kulstofholdig struktur, 
der er resultatet af tørdestillation af 
celluloseholdig biomasse

Or. en
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Ændringsforslag 205
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 3 – nr. 20 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20e) "jord": økosystemets overfladelag 
der understøtter vegetationen

Or. en

Ændringsforslag 206
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20f) "demonstrationsprojekt": projekt 
med det formål frem til 2014 at 
demonstrere miljøsikker og langsigtet 
anvendelse af CO2-lagring efter kravene i 
dette direktiv

Or. en

Begrundelse

De demonstrationsprojekter, der er nævnt i Rådets konklusioner fra foråret 2007 og 2008, vil 
tilvejebringe den nødvendige praktiske erfaring angående anvendelse af CCS-teknologi i 
industrielt regi. 
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Ændringsforslag 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20g) "godkendelse": procedure til 
sikring af, at de "fastsatte grænser" er i 
stand til at håndtere risikoen for CO2-
udsivning og konsekvenserne for miljøet 
eller menneskers sundhed og sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Overvågning bør suppleres med bekræftelse og godkendelse for at sikre sikkerheden af 
anlægget. 
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