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Ändringsförslag 80
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens meddelande av 
den 10 januari 2007 ”Att begränsa den 
globala klimatförändringen till 2 grader 
Celsius – Vägen framåt mot 2020 och 
därefter” klargörs att om man ska kunna 
minska de globala utsläppen av 
växthusgaser med 50 procent till 2050 
krävs att utvecklingsländerna minskar 
sina utsläpp av växthusgaser med 
30 procent fram till 2020, och med 
60-80 procent fram till 2050. Denna 
minskning är tekniskt genomförbar och 
fördelarna uppväger kraftigt kostnaderna, 
men för att åstadkomma detta måste alla 
möjligheter till minskning tas i bruk.

utgår

Or. en

Motivering

Klimatsituationen är allvarligare än vi hittills har trott. Vi bör dra våra slutsatser av de 
senaste forskningsrönen och höja vår ambition beträffande att dämpa klimatförändringen (se 
ändringsförslaget för 3 a (nytt) av Anders Wijkman). Fram till nyligen rådde det vetenskaplig 
enighet om att den säkra zonen, som gör att vi slipper de värsta klimateffekterna, ligger vid 
450 ppm. Nya rön visar däremot att den kritiska nivån börjar redan vid 350 ppm.

Ändringsförslag 81
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Aktuella forskningsrön visar att 
koldioxidhalten i atmosfären måste 
minskas till under 350 ppm. EU:s
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slutgiltiga mål bör vara att fasa ut utsläpp
av växthusgaser som härrör från 
användning av fossila bränslen i
Europeiska unionen fram till 
den 1 januari 2050. Detta innebär att 
utsläppen måste minska med omkring 
60 procent till 2035 och med 
80-90 procent till 2050.

Or. en

Motivering

Klimatsituationen är allvarligare än vi hittills har trott. Det klimatforum som nyligen 
genomfördes i Tällberg i Sverige, med forskare från NASA och Stockholm Environment 
Institute, utmynnade därför i förslaget att vi, för att undvika katastrofala följder, bör minska
halten av koldioxid i atmosfären till under 350 ppm (miljondelar). Fram till nyligen rådde det 
vetenskaplig enighet om att den säkra zonen, som gör att vi slipper de värsta klimateffekterna,
ligger vid 450 ppm. Nya rön visar däremot att den kritiska nivån börjar redan vid 350 ppm.

Ändringsförslag 82
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Geologisk lagring av koldioxid (CO2) är inte det enda sättet att mildra klimatförändringarna.

I artikel 3 av föreliggande dokument understryks det att geologisk lagring av koldioxid (CO2) 
är en process som pågår i underjordiska bergsformationer.
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Ändringsförslag 83
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) En annan metod för att avskilja 
koldioxid är att omvandla biomassa 
innehållande cellulosa till nyttiga gaser 
och träkol. Detta träkol kan blandas med 
jord och starkt förbättra såväl dess 
bördighet som dess förmåga att hålla 
vatten och släppa ut det långsamt. 
Undersökning av träkolsrester som är 
tusentals år gamla har visat på en mycket 
stabil struktur, så att detta kan komma i 
fråga som en teknik för att avskilja och 
lagra koldioxid. Koldioxid kan således 
avskiljas från atmosfären och lagras som 
träkol, och metoden kan därmed utgöra 
en möjlighet att förvärva kolkrediter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) CCS är bara en av de åtgärder som 
utvecklas för att bekämpa 
klimatförändringen, förutom användning
av förnybara energikällor, 
energisparande och energieffektivitet. 
Medlemsstaterna bör därför inte bortse 
ifrån vikten av att ekonomiskt och på 
annat sätt stödja energibesparande 
åtgärder och förnybara energikällor som 
gagnar miljön. Här måste det beaktas att 
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utvecklingen av CCS på inga villkor får 
leda till att sådana ansträngningar
minskar, varken när det gäller forskning 
eller finansiering.

Or. en

Motivering

Den 10 januari 2008 meddelade kommissionen Europaparlamentet att kommissionen 
den 23 januari 2008 ämnade lägga fram ett antal direktiv om CCS och andra åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringen. Kommissionen framhöll vikten av att alla åtgärder som syftar 
till att öka energisparandet och energieffektiviteten, och som främjar en hållbar ekonomisk 
utveckling i EU, främst bör genomföras genom att investera i förnybara energikällor och i 
minskning av koldioxidutsläpp. CCS är ett sådant verktyg, men inte det enda.

Ändringsförslag 85
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europeiska rådet uppmanade vid sitt 
möte den 8 och 9 mars 2007 också 
medlemsstaterna och kommissionen att 
verka för att stärka forskning och 
utveckling och utarbeta den tekniska, 
ekonomiska och rättsliga ram som krävs 
för att undanröja befintliga rättsliga hinder 
och få ut miljösäker CCS-teknik till 
användning i nya kraftverk för fossila 
bränslen, om möjligt före 2020.

(7) Europeiska rådet uppmanade vid sitt 
möte den 8 och 9 mars 2007 också 
medlemsstaterna och kommissionen att 
verka för att stärka forskning och 
utveckling och utarbeta den tekniska, 
ekonomiska och rättsliga ram som krävs 
för att undanröja befintliga rättsliga hinder 
samt bidra till framtagning av en 
infrastruktur och få ut miljösäker 
CCS-teknik till användning i nya kraftverk 
för fossila bränslen, om möjligt före 2020.

Or. pl

Motivering

I den ursprungliga skrivningen ligger tonvikten på skapandet av rättsliga ramar för att 
avlägsna de nuvarande juridiska hindren. De tekniska och ekonomiska ramarna behandlas 
däremot marginellt. Att skapa tekniska och ekonomiska ramar utan utveckling av en 
infrastruktur är meningslöst.
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Ändringsförslag 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Pilotprojekt har genomförts inom 
vart och ett av de olika delområdena 
avskiljning, transport och lagring av 
koldioxid, men det återstår att integrera 
dessa i en fullständig CCS-process och att 
göra tekniken billigare. De största projekt
för lagring av koldioxid där europeiska 
företag medverkat är projektet Sleipner i 
Nordsjön (Statoil) och projektet In Salah i 
Algeriet (Statoil, BP och Sonatrach). 
Andra pågående pilotprojekt är 
Vattenfalls projekt i Schwarze Pumpe i 
Brandenburg i Tyskland och det 
CCS-projekt som företaget Total bedriver 
i Lacq-området i Frankrike. 

Or. de

Motivering

Att, i jämförelse med det ändringsförslag som införts i förslaget till direktiv, förtydliga att de 
projekt som hittills genomförts inte är demonstrationsprojekt, utan pilotprojekt.

Ändringsförslag 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Var och en av de olika 
komponenterna för avskiljning, transport 
och lagring av koldioxid har varit föremål 
för demonstrationsprojekt i mindre skala 
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än den som krävs för deras industriella 
tillämpning, men de bör därutöver 
integreras i en fullständig process för 
avskiljning, transport och lagring av 
koldioxid. De större 
koldioxidlagringsprojekten, i vilka
europeiska företag deltar, är 
Sleipnerprojektet i Nordsjön (Statoil) och 
In Salah-projektet i Algeriet (Statoil, BP 
och Sonatrach). Pågående storskaliga 
pilotprojekt är projektet i Schwartze 
Pumpe (Vattenfall, Tyskland), projektet 
för avskiljning, transport och lagring av 
koldioxid i Lacq-dalen, Frankrike, (Total) 
och El Bierzo-projektet, Spanien, 
(CIUDEN).

Or. es

Ändringsförslag 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att framgångsrikt driva på 
användningen av CCS-tekniken krävs, 
förutom en rättslig ram för 
lagringsplatserna, att stimulansåtgärder 
för teknikutveckling och för att främja 
installation av 
demonstrationsanläggningar snarast 
införs, samt att medlemsstaterna 
fastställer en rättslig ram för att trygga 
transporten.

Or. de

Motivering

Ändringen förtydligar att det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder för att ekonomiskt 
understödja CCS-teknik och demonstrationsanläggningar.
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Ändringsförslag 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att framgångsrikt driva på 
användningen av CCS-tekniken krävs, 
förutom en rättslig ram för 
lagringsplatserna, att stimulansåtgärder 
för teknikutveckling och för att främja 
installation av 
demonstrationsanläggningar snarast 
införs, samt att medlemsstaterna 
fastställer en rättslig ram för att trygga 
transporten.

Or. en

Motivering

Ändringen förtydligar att det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder för att ekonomiskt 
understödja CCS-teknik och demonstrationsanläggningar.

Ändringsförslag 90
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det här direktivet bör tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt med en 
sammanlagd planerad lagring på 

(14) Det här direktivet bör tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör 
företrädesvis vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt, komplex som 
inkluderar dels kraftverk med en effekt av 
minst 300 megawatt, dels 
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100 kiloton eller mer. Denna tröskel 
verkar också vara lämplig för övrig 
relevant gemenskapslagstiftning. Lagring 
av koldioxid i geologiska formationer som 
sträcker sig utanför detta direktivs 
geografiska räckvidd och lagring av 
koldioxid i öppet vatten bör inte tillåtas.

lagringsanläggningar med en planerad 
lagring på 100 kiloton koldioxid eller mer. 
Man bör ej tillåta lagring av koldioxid i 
geologiska formationer som sträcker sig 
utanför detta direktivs geografiska 
räckvidd, för så vitt det inte finns ett 
relevant internationellt avtal på detta 
område. Lagring av koldioxid i 
vattenpelare bör inte tillåtas.

Or. pl

Motivering

Man borde redovisa storleken av investeringen i demonstrationsanläggningen både på sidan 
för energiproduktionen (effekten) och på sidan för koldioxidlagringen.

Ändringsförslag 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Det här direktivet bör endast tillämpas 
på geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt med en sammanlagd 
planerad lagring på 100 kiloton eller mer. 
Denna tröskel verkar också vara lämplig 
för övrig relevant gemenskapslagstiftning. 
Lagring av koldioxid i tätbefolkade 
områden bör inte tillåtas vare sig inom 
eller utanför detta direktivs geografiska 
räckvidd. Lagring av koldioxid i öppet 
vatten eller på lägre djup än 1 000 meter 
under havsbotten bör inte tillåtas vare sig 
inom eller utanför detta direktivs 
geografiska räckvidd. Vidare bör 
geologisk lagring av koldioxid, inbegripet 
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lagring på större djup än 1 000 meter 
under havsbotten, inte tillåtas utanför 
detta direktivs geografiska räckvidd. 
Lagring i geologiska formationer i havet 
bör endast genomföras i enlighet med de 
internationella avtal som ingåtts av 
medlemsstaterna och/eller på 
gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

Geologisk lagring av koldioxid utanför Europeiska unionen omfattas inte av någon 
jurisdiktion. Geologisk forskning har visat att lagring av koldioxid på lägre djup än 
1 000 meter medför allvarliga läckagerisker. Eftersom tekniken ännu inte har tillämpats 
storskaligt återstår många osäkerhetsmoment om dess risker för människors hälsa. Vi bör 
inte lagra koldioxid under människors fötter förrän vi är helt säkra på att det inte medför 
några oacceptabla risker.

Ändringsförslag 92
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Det här direktivet bör tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid inom 
medlemsstaternas territorier, deras 
exklusiva ekonomiska zoner och deras 
kontinentalsocklar. Direktivet bör inte vara 
tillämpligt på forskningsprojekt. Det bör 
dock vara tillämpligt på 
demonstrationsprojekt. Lagring av 
koldioxid i geologiska formationer som 
sträcker sig utanför detta direktivs 
geografiska räckvidd och lagring av 
koldioxid i öppet vatten bör inte tillåtas.
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Or. en

Motivering

Tröskelvärdet för de demonstrationsprojekt som direktivet inte ska omfatta är alldeles för lågt 
och skulle omöjliggöra många demonstrationsprojekt.

Ändringsförslag 93
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Efter att de 
12 demonstrationsprojekten avslutats bör 
kommissionen, med utgångspunkt från 
gjorda erfarenheter och uppnådda 
tekniska framsteg, utvärdera projektens 
drift och möjlighet att lyckas och lägga 
fram en rapport om detta. På grundval av 
sin rapport bör kommissionen föreslå 
Europaparlamentet och rådet ändringar i 
detta direktiv och i dess tekniska 
specifikationer, så att resultaten av 
utvärderingen av miljö- och 
säkerhetsaspekterna beaktas.

Or. en

Motivering

Demonstrationsprojekten kommer att hjälpa oss att bygga upp den tekniska erfarenhet som 
krävs för att använda CCS-tekniken på ett säkert och framgångsrikt sätt. Efter att projekten 
avslutats bör kommissionen utvärdera dem och sedan lägga fram ändringsförslag avseende 
detta förslag till direktiv som beaktar nya forskningsrön och den tekniska utvecklingen.
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Ändringsförslag 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det här direktivet bör inte tillämpas 
på förbättrad utvinning av kolväten (att 
genom vätskeinjektion eller på annat sätt 
utvinna en större kolvätemängd än 
normalt). Förbättrad utvinning av 
kolväten är en ekonomiskt bärkraftig 
verksamhet och har hittills utförts av det 
skälet. Förbättrad utvinning av kolväten 
minskar dock inte de utsläpp som 
påverkar klimatet, utan gör att en större 
mängd fossilt bränsle kan utvinnas, vilket 
ökar utsläppen. Detta direktiv bör därför 
inte tillämpas på geologisk lagring med 
denna teknik.

Or. en

Motivering

Förbättrad utvinning av kolväten genomförs redan som en ekonomiskt bärkraftig verksamhet. 
Förbättrad utvinning av kolväten minskar dessutom inte nettoutsläppen.

Ändringsförslag 95
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Vi bör prioritera lösningar på 
systemnivå som gör det möjligt att öka den 
totala energieffektiviteten, exempelvis 
omvandling av kol till gas i närvaro av 
syre, varpå gasen leds in i ett ledningsnät 
som kan leverera gas för lokal 
kraftvärmeproduktion eller trigeneration.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) När det fastställs om en geologisk 
formation kan användas som 
lagringsplats berörs, förutom de miljö-
och säkerhetsaspekter som tas upp i detta 
direktiv, flera andra av medlemsstaternas
väsentliga intressen, i synnerhet 
ekonomiska och finansiella intressen som 
rör skydd av kolvätereservoarer, 
medlemsstaternas intresse av att vara så 
självförsörjande som möjligt på
kolväteområdet samt medlemsstaternas 
intressen som ägare till 
kolvätereservoarerna. Dessa väsentliga 
intressen påverkas inte av detta direktiv.
Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden som 
lagringsplatser kan förläggas. Detta 
omfattar även medlemsstaternas rätt att 
helt eller delvis förbjuda lagring inom 
sina territorier. Urvalet av lämpliga 
lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att det inte finns någon 
betydande risk för läckage och så att det, 
oavsett om läckage inträffar eller ej, inte är 
sannolikt att några allvarliga effekter på 
miljön eller människors hälsa uppstår. 
Detta bör fastställas genom beskrivning 
och bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav.

Or. en
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Motivering

Miljö- och hälsorisker tas i förslaget upp enbart i samband med urvalet av lagringsplatser. 
Men medlemsstaterna har också andra väsentliga intressen (inte minst ekonomiska och 
finansiella) som hänger samman med urvalet av kolvätereservoarer. Det är nödvändigt att 
förtydliga att dessa intressen inte påverkas av direktivet. 

Denna mening behöver skrivas in för att förtydliga vilka rättigheter medlemsstaterna har.

Ändringsförslag 97
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 
förläggas. Urvalet av lämpliga 
lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att det inte finns någon risk 
för läckage och så att det, oavsett om 
läckage inträffar eller ej, inte är sannolikt 
att några allvarliga effekter på miljön eller 
människors hälsa uppstår. Detta bör 
fastställas genom beskrivning och 
bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav. Vid 
lagring i saltvattensakviferer är det 
önskvärt att beakta deras potentiella 
framtida användning som 
dricksvattenkällor. Urvalsförfarandets 
öppenhet måste samtidigt säkerställas 
genom att underlätta allmänhetens 
tillgång till relevant information, och 
genom att tillämpa 
gemenskapslagstiftningen om 
allmänhetens deltagande.

Or. en
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Motivering

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Ändringsförslag 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är av största vikt att endast välja säkra lagringsplatser. Innan en lagringsplats väljs 
måste det därför bevisas att det inte finns någon risk för miljön eller allmänhetens hälsa.
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Ändringsförslag 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna bör genomföra en 
realistisk kartläggning av den
lagringskapacitet som finns på deras 
territorier, och lämna sina utvärderingar
till kommissionen före 2012. Dessa 
upplysningar bör offentliggöras.

Or. en

Motivering

Vi vet ännu inte riktigt hur stor lagringskapacitet det finns i Europa. De olika uppskattningar 
som gjorts är inte särskilt exakta. Det är dock viktigt att klargöra hur mycket koldioxid det 
finns utrymme att lagra.

Ändringsförslag 100
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Medlemsstaterna bör utarbeta 
undersökningsförfarandena på grundval 
av objektiva tekniska och ekologiska 
kriterier i syfte att få fram absolut 
nödvändig information för att möjliggöra 
val av koldioxidlagringsplats.
Utformningen av sådana undersökningar 
bör motsvara de krav som gäller för 
tillstånden. Medlemsstaterna ska se till att 
anbudsförfarandena för beviljande av 
tillstånd till geologiska undersökningar av 
platser för koldioxidlagring är öppna för 
alla rättssubjekt, som uppfyller de 
nödvändiga villkoren och som kan styrka 
att de förfogar över den kapacitet som 
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ha ensamrätt att undersöka den potentiella 
lagringsplatsen för koldioxid. 
Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten.

krävs och att tillstånd beviljas på grundval 
av objektiva och offentliga kriterier. För att 
skydda och uppmuntra till investeringar i 
förundersökningar om lokalisering av 
koldioxidlagringsplatser bör 
undersökningstillstånd beviljas för en area 
med avgränsad lagringsvolym och för 
begränsad tid, under vilken 
tillståndsinnehavaren bör ha en av 
medlemsstaten garanterad ensamrätt.

Or. pl

Motivering

Det gäller att anbudsförfarandena möjliggör hederlig konkurrens, varvid de tekniskt bäst 
förberedda företagen erhåller tillstånden.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten. Om inget 
undersökningsarbete bedrivs ska 
medlemsstaterna sörja för att 
undersökningstillståndet återkallas och 
kan tilldelas någon annan aktör.

Or. en

Motivering

Att minska byråkratin och slå vakt om gjorda investeringar.

Ändringsförslag 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Objektiva och offentliga kriterier räcker inte för att förebygga diskriminering, ett angeläget 
kriterium för den inre marknaden som vi bör slå vakt om. Vidare bör vi slå vakt om gjorda 
investeringar och minska byråkratin.

Ändringsförslag 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Tillstånden bör beviljas på grundval av icke-diskriminerande kriterier.

Ändringsförslag 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Lagringsplatser bör inte drivas utan 
lagringstillstånd. Lagringsplatsernas 
operatörer bör vara helt fristående från 
kraftbolagen. Enligt principen att 
förorenaren betalar ska kraftbolagen 
bekosta lagringen av sina 
koldioxidutsläpp. Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt. 

Or. en

Motivering

Alla kraftbolag bör ha tillträde till lagringskapaciteten på lika villkor. De ska betala hela 
kostnaden för att avskilja, transportera och lagra sina koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

lagringstillstånd. Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt. Undersökningarna och de 
investeringar som dessa kräver gör att 
innehavaren av undersökningstillståndet 
rimligen kan förvänta sig att även tilldelas 
lagringstillståndet.

Or. en

Motivering

Att skapa incitament för att genomföra undersökningarna.

Ändringsförslag 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Lagringsplatser bör inte drivas utan 
lagringstillstånd. Lagringstillståndet bör 
vara huvudinstrumentet för att se till att 
direktivets väsentliga krav uppfylls och att 
geologisk lagring följaktligen sker på ett 
miljösäkert sätt. Den undersökande parten 
har i regel gjort betydande investeringar 
och bör därför ges företräde framför 
konkurrenterna då lagringstillståndet 
beviljas.

Or. de

Motivering

Att skapa incitament för att genomföra undersökningarna.
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Ändringsförslag 107
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta förtydligande tar bort möjligheten att driva en lagringsplats utan lagringstillstånd.

Ändringsförslag 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
lämna förslag till lagringstillstånd till 
kommissionen för granskning.

Or. de
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Motivering

Att minska byråkratin och öka subsidiariteten.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
lämna förslag till lagringstillstånd till 
kommissionen för granskning.

Or. en

Motivering

Att minska byråkratin och öka subsidiariteten. 

Ändringsförslag 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla förslag till lagringstillstånd bör
lämnas till kommissionen, så att denna 

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

medlemsstat, sedan kommissionens
yttrande inhämtats. Alla förslag till 
lagringstillstånd bör lämnas till 
kommissionen, så att denna kan avge ett 
bindande yttrande inom sex månader. Den 
behöriga myndigheten bör inte slutgiltigt 
besluta om lagringstillståndet innan 
kommissionen har avgivit sitt yttrande. 
Lagringstillstånd bör endast beviljas om 
kommissionens bindande yttrande är 
positivt. Granskningen på gemenskapsnivå 
bör bidra till att säkerställa konsekvens i 
genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

En bindande granskning på gemenskapsnivå är nödvändig för att de relevanta kraven ska 
tillämpas konsekvent.

Ändringsförslag 111
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid granskningen av lagringstillstånd på gemenskapsnivå bör även sådana 
gränsöverskridande aspekter beaktas som kan uppstå då koldioxid lagras i geologiska 
formationer.

Ändringsförslag 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att främja ansvarsskyldighet 
och öppenhet bör medlemsstaterna vid 
förfarandet för tilldelning av 
undersöknings- och lagringstillstånd sörja 
för att allmänheten har tillräcklig och 
faktisk tillgång till information, rätt till 
deltagande samt rätt till rättslig prövning, 
i enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985
om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt, 
ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/35/EG av 
den 26 maj 2003. Det sistnämnda 
direktivet innehåller bestämmelser om 
åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program 
avseende miljön. Det ändrar också, med 
avseende på allmänhetens deltagande och 
rätt till rättslig prövning, rådets 
direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, samt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av 
den 28 januari 2003 om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation.
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Or. en

Motivering

Under förfarandet för tilldelning av såväl undersöknings- som lagringstillstånd bör 
allmänheten ha tillräcklig och faktisk tillgång till information, rätt till deltagande och rätt till 
rättslig prövning.

Ändringsförslag 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör ge ett 
offentligt bidrag till finansieringen av 
CCS-projekt i privat regi endast då det 
klart framgår att ny teknik minskar 
energiförbrukningen om den nya 
anläggningen tas i drift, jämfört med 
befintlig teknik för CCS.

Or. en

Motivering

När ny teknik gör det möjligt att ta CCS-anläggningar i drift som uppfyller målen genom att 
starkt minska energiförbrukningen, kan medlemsstaterna ingripa genom att tillhandahålla 
offentlig medfinansiering. På så vis uppfyller de EU:s övergripande mål: att spara energi och 
minska utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten ska driva in de kostnader som uppstår från den tidigare 
operatören. Givetvis ska varje lands rättssystem fastställa hur en sådan återvinning går till. 

Ändringsförslag 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 
återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om allvarliga 
oegentligheter eller läckage, om de 
rapporter som lämnas av operatörerna eller 
de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att 
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 

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

återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen. 
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, och 
sörja för att de kostnader som uppstår för 
myndigheten drivs in från den tidigare 
operatören, i enlighet med principen att 
”förorenaren betalar”.

Or. en

Motivering

Detta system gagnar kommissionens princip att ”förorenaren betalar”. 

Ändringsförslag 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Övervakning krävs för att man ska 
kunna bedöma om den injekterade 
koldioxiden beter sig som förväntat, om det 
uppstår migration eller läckage, och om 
konstaterade läckage kan skada miljön eller 
människors hälsa. Därför bör 
medlemsstaterna genom kontroll och 
validering se till att operatören under 
driftfasen övervakar lagringskomplexet och 
injektionsanläggningen enligt en 
övervakningsplan som utformats enligt 
specifika övervakningskrav. Planen bör 
lämnas in till och godkännas av den 
behöriga myndigheten. Vid geologisk 
lagring under havsbotten bör 
övervakningen anpassas ytterligare till 
den osäkerhet och de driftsmässiga 
svårigheter som är förbundna med 
tillämpning av CCS-teknik i marin miljö.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör kvalitetskontrollera operatörernas övervakning. Vidare måste alla 
nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika att koldioxidlagringen skadar havsmiljön. 

Ändringsförslag 117
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Övervakningen bör omfatta påverkan på samtliga livsformer, för att undvika att ett eventuellt 
läckage påverkar såväl människor som en lång rad andra aktörer i ekosystemet. Det är 
exempelvis viktigt att övervaka hur lokala ekosystem i havet påverkas, eftersom skador inte 
bara skulle kunna påverka dessa ekosystems tillstånd direkt, utan också människor indirekt. 
Det är därför av största vikt att övervaka samtliga livsformer.
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Ändringsförslag 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det behövs bestämmelser för att täcka 
ansvaret för skador på den lokala miljön 
och klimatskador som kan bli följden av att 
den permanenta inneslutningen inte 
fungerar. Ansvaret för skador på miljön 
(skador på skyddade arter och naturliga 
livsmiljöer, vatten och land) regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, som bör tillämpas på 
driften av lagringsplatser enligt det här 
direktivet. Ansvaret för klimatskador till 
följd av läckage täcks genom att 
lagringsplatserna ska omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 2003/87/EG 
av den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
inom gemenskapen och om ändring av 
rådets direktiv 96/61/EG14, som innebär att 
utsläppsrätter ska överlämnas vid varje 
läckage och utsläpp. Dessutom bör i detta 
direktiv fastställas en skyldighet för 
operatören att vidta avhjälpande åtgärder 
vid betydande oegentligheter eller läckage 
enligt en plan för avhjälpande åtgärder som 
lämnats in till och godkänts av den 
behöriga nationella myndigheten. Om 
operatören underlåter att vidta de 
nödvändiga avhjälpande åtgärderna bör 
åtgärderna vidtas av den behöriga 
myndigheten, som bör driva in kostnaderna 
hos operatören.

(23) Det behövs bestämmelser för att täcka 
ansvaret för skador på den lokala miljön 
och klimatskador som kan bli följden av att 
den permanenta inneslutningen inte 
fungerar. Ansvaret för skador på miljön 
(skador på skyddade arter och naturliga 
livsmiljöer, vatten och land) regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador, som bör tillämpas på 
transporten av koldioxid för geologisk 
lagring och på driften av lagringsplatser 
enligt det här direktivet. Ansvaret för 
klimatskador till följd av läckage täcks 
genom att lagringsplatserna ska omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
inom gemenskapen och om ändring av 
rådets direktiv 96/61/EG14, som innebär att 
utsläppsrätter ska överlämnas vid varje 
läckage och utsläpp. Dessutom bör i detta 
direktiv fastställas en skyldighet för 
operatören att vidta avhjälpande åtgärder 
vid betydande oegentligheter eller läckage 
enligt en plan för avhjälpande åtgärder som 
lämnats in till och godkänts av den 
behöriga nationella myndigheten. Om 
operatören underlåter att vidta de 
nödvändiga avhjälpande åtgärderna bör 
åtgärderna vidtas av den behöriga 
myndigheten, som bör driva in kostnaderna 
hos operatören. Kostnaden för att avhjälpa 
miljöskador som uppstår vid transport och 
lagring under drifts- och 
stängningsfaserna samt efter stängningen 
bör, i den utsträckning de inte omfattas av 
ovannämnda instrument, eller om 
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ekonomisk säkerhet saknas eller är 
otillräcklig, bekostas av en fond som 
finansieras gemensamt av 
lagringsplatsoperatörer och kraftbolag 
och som förvaltas av den behöriga 
myndigheten. Fonden ska, om ekonomisk 
säkerhet saknas eller är otillräcklig, även 
bekosta civilrättsliga skadestånd för 
skador på egendom, hälsa m. m.

Or. en

Motivering

Direktiv 2004/35/EG bör gälla även vid transport av koldioxid. Kraftbolag och 
lagringsplatsoperatörer bör gemensamt ansvara för kostnaden för att avhjälpa skador som 
uppstår vid koldioxidlagring. 

Ändringsförslag 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) När en lagringsplats har stängts ska 
operatören fortsätta att ansvara för 
underhåll, övervakning och kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt kraven i detta direktiv enligt en plan 
för underhåll m.m. efter stängning som 
lämnats in till och granskats av den 
behöriga myndigheten och i enlighet med 
alla de skyldigheter som följer av relevant 
gemenskapslagstiftning, fram till dess att 
ansvaret för lagringsplatsen överförs till 
den behöriga myndigheten. Detta ansvar 
bör åvila operatören i minst 100 år efter 
lagringsplatsens stängning.

Or. en
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Motivering

Geologer hävdar att det fortfarande kan uppstå problem över 100 år efter att en lagringsplats
har stängts.

Ändringsförslag 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Att minska byråkratin och öka subsidiariteten.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Att minska byråkratin och öka subsidiariteten.

Ändringsförslag 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ansvaret för lagringsplatsen bör 
överföras till den behöriga myndigheten 
om och när alla tillgängliga uppgifter tyder 
på att den lagrade koldioxiden är och 
kommer att förbli fullständigt innesluten 
för obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för godkännande av överföringen. Alla 
förslag till sådant godkännande bör lämnas 
till kommissionen, så att denna kan avge 
ett bindande yttrande om förslagen inom 
sex månader efter inlämnandet. De 
behöriga nationella myndigheterna bör 
endast godkänna överföringen om 
kommissionens bindande yttrande är 
positivt. Liksom granskningen av 
föreslagna lagringstillstånd bör 
granskningen av förslag till godkännande 
på gemenskapsnivå bidra till konsekvens i 
genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen. Medlemsstaterna bör, med 
liknande rättsliga konstruktioner som vid 
förfarandet för att bevilja 
lagringstillstånd, säkerställa öppenhet och 
ansvarsskyldighet vid godkännandet av 
överföringen genom att sörja för 
tillräcklig och faktisk tillgång till 
information, rätt till allmänhetens 
deltagande och rätt för allmänheten till 
rättslig prövning.

Or. en
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Motivering

En bindande granskning på gemenskapsnivå är nödvändig för att de relevanta kraven ska 
tillämpas konsekvent.

Ändringsförslag 123
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Efter överföringen av ansvaret bör de 
regelbundna inspektionerna få upphöra, 
och övervakningen kan minska till en 
omfattning som räcker för att upptäcka
läckage eller betydande oegentligheter. Om 
läckage eller betydande oegentligheter 
upptäcks bör den behöriga myndigheten 
vidta de avhjälpande åtgärder som krävs. 
Om stängningen av lagringsplatsen 
och/eller överföringen av ansvaret byggde 
på oprecis eller felaktig information, bör 
operatörens ansvar kvarstå för 
kostnaderna för de avhjälpande 
åtgärderna och de skador som uppkommit 
på människors hälsa eller på miljön. I 
övriga fall bör en fond, som finansieras 
av operatörerna och förvaltas av den 
behöriga myndigheten, täcka alla 
relevanta kostnader.

Or. en

Motivering

Att genomföra övervakning efter att ansvaret överförts är en extra säkerhetsåtgärd som sörjer 
för att inget oförutsett inträffar vid lagringsplatserna, läckage upptäcks och de avhjälpande 
åtgärder som kan bli nödvändiga går att genomföra.
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Ändringsförslag 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen fortsätta i minst 100 år till.
Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks bör den behöriga 
myndigheten vidta de avhjälpande 
åtgärder som krävs. Om lagringsplatsens 
stängning byggde på oprecis eller felaktig 
information, bör operatörens ansvar 
kvarstå för kostnaderna för de 
avhjälpande åtgärderna och de skador 
som uppkommit på människors hälsa eller 
på miljön. I övriga fall bör en fond, som 
finansieras av operatörer och kraftbolag 
och förvaltas av den behöriga 
myndigheten, täcka alla relevanta 
kostnader.

Or. en

Motivering

Geologer hävdar att det fortfarande kan uppstå problem över 100 år efter att en lagringsplats 
har stängts. Kraftbolag och lagringsplatsoperatörer bör gemensamt stå för kostnaden för att 
avhjälpa skador som orsakas av koldioxidlagring. 

Ändringsförslag 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen få upphöra, men den bör 
återupptas om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks. Efter 
ansvarsöverföringen bör den behöriga 

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

myndigheten inte driva in eventuella 
kostnader hos den förre operatören, såvida 
inte skador orsakas av att operatören
brutit mot reglerna eller varit oaktsam.
Detta gäller även om dessa skador uppstår 
först efter den ansvarsöverföring som 
avses i artikel 18.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det sker en viss övervakning av lagringsplatsen även efter dess stängning, 
tills dess koldioxid som injicerats har stabiliserats fullständigt.

Ändringsförslag 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Finansiella bestämmelser bör antas för att säkerställa att samtliga skyldigheter som 
uppkommer genom miljöansvarsdirektivet 2004/35/EG uppfylls.
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Ändringsförslag 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Att minska kostnaderna.

Ändringsförslag 128
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig.
Eftersom gemenskapen ännu saknar en 
infrastruktur för lagring och transport av 
koldioxid, bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att stimulera investeringar i 
koldioxidinfrastrukturen genom att medge 
undantag från bestämmelsen om reglerat 
tillträde för tredje part. Medlemsstaterna 
bör också inrätta tvistlösningsmekanismer 
för att möjliggöra snabba lösningar av 
tvister angående tillträde till 
transportnätverk och lagringsplatser för 
koldioxid.

Or. en

Motivering

Om de nationella åtagandena att minska koldioxidutsläppen blev utslagsgivande för tredje 
parts tillträde till lagringsplatser och transportnätverk, skulle det medföra att operatörer av 
lagringsplatser och transportnät behandlades olika i medlemsstaterna. Undantag ska kunna 
medges från bestämmelsen om reglerat tillträde för tredje part till lagringsplatser för 
koldioxid och transportnätverk.

Ändringsförslag 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(det vill säga kraftbolag). De senare bör 
bära samtliga kostnader för transport av 
koldioxid från avskiljnings- till 
lagringsplatsen. Villkoren för tillträde till 
transportnätverk och lagringsplatser bör 
utformas på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 
möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid.

Or. en

Motivering

Kraftbolagen bör ha tillträde till lagringskapaciteten på lika villkor. De ska bära hela 
kostnaden för att avskilja, transportera och lagra sina koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 130
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) Öppet och icke-diskriminerande 
tillträde till transportnät och lagringsplatser
för koldioxid, utan beaktande av var i 
Europeiska unionen potentiella 
användare befinner sig, bör bli ett villkor 
för att komma in på eller kunna konkurrera 
på den inre marknaden för elektricitet och 
värme, beroende på de relativa priserna på 
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göras på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning 
som medlemsstaten har för avsikt att 
uppfylla genom avskiljning och geologisk 
lagring av koldioxid. Medlemsstaterna bör 
också inrätta tvistlösningsmekanismer för 
att möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk 
och lagringsplatser för koldioxid.

kol och CCS. Det är därför lämpligt att 
ordna så att potentiella användare får 
tillträde till dessa. Detta bör göras på ett 
sätt som varje medlemsstat bestämmer i 
samråd med kommissionen, med målet att 
tillträdet ska vara rättvist och öppet, och 
med beaktande bland annat av den 
transport- och lagringskapacitet som är 
tillgänglig eller rimligen kan göras 
tillgänglig, liksom efterfrågan på 
koldioxidtransport över gränserna.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att ingen konkurrensnackdel uppstår för operatörer i medlemsstater 
som Grekland genom deras geografiska läge, eller genom att möjligheterna att utveckla 
lagringsplatser kan vara begränsade.

Ändringsförslag 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Tillträde till transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa. Detta bör 
göras på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 

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

den transport- och lagringskapacitet som är 
tillgänglig eller rimligen kan göras 
tillgänglig, liksom hur stor andel av sina 
skyldigheter att minska koldioxidutsläppen 
enligt internationella rättsakter och 
gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 
möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid.

Or. de

Motivering

Objektiva och offentliga kriterier räcker inte för att förebygga diskriminering, ett angeläget 
kriterium för den inre marknaden som vi bör slå vakt om.

Ändringsförslag 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Det krävs bestämmelser för att se till 
att de behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna vid gränsöverskridande 
transporter av koldioxid, 
gränsöverskridande lagringsplatser eller 
gränsöverskridande lagringskomplex 
gemensamt uppfyller kraven i detta 
direktiv och i all annan 
gemenskapslagstiftning, samt 
internationella avtal som ingåtts av 
medlemsländerna och/eller av 
gemenskapen. Även artikel 7 i 
direktiv 85/337/EEG bör tillämpas i detta 
fall.

Or. en
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Motivering

Då koldioxid transporteras och/eller lagras över gränserna, bör detta omfattas av samtliga 
bestämmelser i direktivet om bedömning av miljöpåverkan, samt av alla bestämmelser i 
internationella avtal som ingåtts av medlemsländerna eller av kommissionen.

Ändringsförslag 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Även lagringsplatser som är i drift bör upptas i registret. 

Ändringsförslag 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om sanktioner mot överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas enligt 
detta direktiv. Dessa sanktioner bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
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avskräckande. avskräckande. Vid allvarliga överträdelser 
av de skyldigheter som innehavaren av ett 
tillstånd enligt detta direktiv har, 
inbegripet skyldigheten att vidta 
avhjälpande åtgärder, och som leder till 
att koldioxid släpps ut i jorden, luften 
eller vattnet, bör operatörerna dessutom 
ha ett straffrättsligt ansvar i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 2008/XX/EG om straffrättsliga 
påföljder till skydd för miljön.

Or. en

Motivering

För att ge miljön och hälsan samma skydd i hela gemenskapen, bör den som begår allvarliga 
överträdelser av skyldigheter som uppkommer genom tillstånd som beviljas i enlighet med 
detta direktiv ha ett straffrättsligt ansvar i samtliga medlemsstater. 

Ändringsförslag 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Även transport av koldioxid bör omfattas av direktivet om miljöansvar (2004/35/EG).

Ändringsförslag 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/80/EG av 
den 23 oktober 2001 om begränsning av 
utsläpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar20 bör 
ändras så att nya 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på minst 200 megawatt endast 
får godkännas om deras utsläpp 
understiger 350 gram koldioxid per 
kilowattimme.

Or. en

Motivering

Om vi ska uppnå våra klimatpolitiska ambitioner måste vi begränsa kraftverksutsläppen.
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Ändringsförslag 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Även transport av koldioxid bör omfattas av detta direktivs bestämmelser.

Ändringsförslag 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för miljösäker geologisk lagring av 
koldioxid (nedan även betecknat CO2) i 
syfte att bidra till att bekämpa 
klimatförändringen.

Or. en

Motivering

Det viktigaste målet då den rättsliga ramen för CCS inrättas är att se till att det inte uppstår 
några hälso- eller miljörisker. 



PE409.630v01-00 48/84 AM\734307SV.doc

SV

Ändringsförslag 139
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I slutsatserna från rådets vårmöte 2007 uppmanades medlemsstaterna och kommissionen att, 
om möjligt före 2020, ta miljösäker CCS-teknik i drift i nya kraftverk som drivs med fossila 
bränslen.

Ändringsförslag 140
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för geologisk lagring av koldioxid (nedan 
även betecknat CO2) och för lagring i 
marken av träkol från biomassa 
innehållande cellulosa.

Or. en

Motivering

Om detta ska vara ett direktiv om geologisk lagring av koldioxid, så bör det beakta alla 
lagringsmetoder, särskilt om de är riskfria för människors hälsa och för miljön.
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Ändringsförslag 141
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för geologisk lagring av koldioxid (nedan 
även betecknat CO2), i syfte att bidra till 
att skydda klimatet.

Or. de

Ändringsförslag 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för geologisk lagring av koldioxid (nedan 
även betecknat CO2), i syfte att bidra till 
att skydda klimatet.

Or. de

Motivering

Denna komplettering förtydligar det egentliga syftet med koldioxidlagringen, nämligen att 
skydda klimatet. Att målet införs i texten har betydelse för tolkningen av direktivets övriga 
bestämmelser.
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Ändringsförslag 143
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Syftet med geologisk lagring är att 
erbjuda ett alternativ till utsläpp av 
koldioxid i atmosfären, nämligen 
permanent och säker underjordisk lagring 
på ett sätt som kan förhindra negativa 
effekter på människors hälsa eller på 
miljön. Geologisk lagring av koldioxid är 
endast en av flera likvärdiga metoder för 
att stoppa klimatförändringen så snart 
som möjligt.

Or. en

Motivering

Direktivet är endast godtagbart om det stadgar att koldioxid ska lagras på ett permanent och
säkert sätt som varken skadar människors hälsa eller miljön. Att lagra koldioxid geologiskt är 
en åtgärd på avstånd från utsläppskällan, och därmed ingen hållbar eller varaktig lösning på 
klimatproblemet. Därför bör metoden betraktas som ett av flera möjliga förfaranden under 
övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent och säker underjordisk
inneslutning av koldioxid på ett sätt som 
kan förhindra risker för att det uppstår 
skador på miljön och på människors hälsa.

Or. en
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Motivering

Koldioxidlagringen måste vara säker och permanent.

Ändringsförslag 145
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på 
sådant sätt att man förhindrar negativa 
effekter på miljön och på invånarna i en 
säkerhetszon, som omfattar en areal av 
500 meter från lagringsutrymmet.

Or. pl

Motivering

Det är absolut nödvändigt att införa begreppet ”säkerhetszoner”.

Ändringsförslag 146
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE409.630v01-00 52/84 AM\734307SV.doc

SV

Motivering

En starkare formulering förebygger risken för att direktivets syfte feltolkas. Syftet är ju att 
miljösäkert lagra koldioxid i geologiska formationer.

Ändringsförslag 147
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Denna komplettering förtydligar att direktivets syfte, förutom att skydda klimatet, främst är 
att förhindra skador på miljön, och att en minskning av de negativa effekterna är tillräckligt
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enbart där dessa effekter inte går att förhindra helt. Härigenom uppnås konsekvens med 
andra liknande miljödirektiv (se exempelvis artikel 1 i direktivet om samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar).

Ändringsförslag 149
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på ett 
sätt som kan förhindra eller i möjligaste 
mån minska möjliga negativa effekter på 
miljön och därav följande risker för 
människors hälsa. Syftet med lagring av 
träkol i jorden är, förutom att lagra kol, 
att öka jordens bördighet och 
vattenhållande förmåga.

Or. en

Motivering

Om detta ska vara ett direktiv om geologisk lagring av koldioxid, så bör det beakta alla 
lagringsmetoder, särskilt om de är riskfria för människors hälsa och för miljön.

Ändringsförslag 150
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för säkerställa att den 
geologiska lagringen av koldioxid sker 
utan risk för människors hälsa, utan att 
skada miljön och i synnerhet utan risker 
för vatten, luft, jord eller växter och djur.
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Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs en liknande skrivning som i andra direktiv, exempelvis 
ramdirektivet om avfall. Härigenom stärks de aspekter som ska skydda människors hälsa och 
miljön.

Ändringsförslag 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förbättrad utvinning av kolväten genomförs redan som en ekonomiskt bärkraftig verksamhet. 
Förbättrad utvinning av kolväten minskar dessutom inte nödvändigtvis nettoutsläppen.

Ändringsförslag 152
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktivet ska inte tillämpas på 2. Direktivet ska inte tillämpas på 
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geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer.

geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer, med 
undantag för lagring av koldioxid i syfte 
att binda den permanent, liksom för 
lagring i industriell skala under råolje-
och naturgasfyndigheter i syfte att 
förbättra utvinningen av de sistnämnda, 
samt, likaledes, i det fall då det skulle 
kunna resultera i förbättrad säkerhet på 
arbetsplatsen i metanhaltiga 
stenkolsgruvor.

Or. pl

Motivering

Genom ändringsförslaget hänvisas till möjligheten att aktivt utnyttja geologiska 
koldioxidlagringsutrymmen inom tekniken för utvinning av gruvbränsle.

Ändringsförslag 153
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktivet ska inte tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer.

2. Direktivet ska inte tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer, inte heller på 
geologisk lagring av koldioxid, eller 
gasblandningar innehållande koldioxid, 
som injiceras i syfte att öka utvinningen 
av kolväten på lagringsplatsen, eller för 
att bidra till detta.

Or. en

Motivering

De har inte förtydligats på ett otvetydigt sätt att direktivet inte ska tillämpas på injektion av 
koldioxid i syfte att öka utvinningen av kolväten (förbättrad utvinning av olja eller gas), eller 
att direktivet i detta avseende överlåter tolkningen på medlemsstaterna. Ett förtydligande är 
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därför mycket angeläget.

Ändringsförslag 154
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktivet ska inte tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer.

2. Direktivet ska inte tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer. Direktivet 
tillämpas dock på projekt med 
demonstrations- eller affärsmässigt syfte 
där avsikten är att lagra minst 
100 kiloton.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringen är att direktivet ska tillämpas på affärsmässiga projekt för lagring av 
koldioxid.

Ändringsförslag 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Lagring av koldioxid på en 
lagringsplats vars lagringskomplex 
sträcker sig utöver de områden som anges i 
punkt 1 ska inte tillåtas. Detta gäller inte 
om en skyddsnivå motsvarande den som 
anges i detta direktiv säkerställs för hela 
lagringskomplexet.

Or. de
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Motivering

Geologiska formationer kan sträcka sig över tusentals kilometer. Det vore därför inte 
meningsfullt att förbjuda lagring i geologiska formationer som sträcker sig utanför EU:s 
gränser. Vid lagring på en lagringsplats vars lagringskomplex sträcker sig utanför EU:s 
gränser ska det i stället säkerställas att lagrat koldioxid inte kan utträda bortom gränsen utan 
att sanktionsåtgärder vidtas.

Ändringsförslag 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans, 

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Geologisk lagring av koldioxid, 
inbegripet lagring under havsbotten, som 
sträcker sig utöver de områden som anges i
punkt 1 ska inte tillåtas. Lagring av 
koldioxid under havsbotten ska vidare ske 
i enlighet med internationella avtal som 
ingåtts av medlemsstaterna eller av 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Geologisk forskning visar att lagring av koldioxid på mindre än 1 000 meters djup medför 
allvarlig risk för läckage. Internationella avtal och krav på framtida lagring av koldioxid ska 
respekteras. 

Ändringsförslag 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Lagring av koldioxid i öppet vatten ska inte vara tillåten.

Ändringsförslag 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 - punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Lagring av koldioxid i tätbefolkade 
områden ska inte tillåtas.

Or. en

Motivering

Tekniken har ännu inte tillämpats storskaligt och det återstår därför många 
osäkerhetsmoment beträffande vilka risker den innebär för människors hälsa. Vi bör inte 
lagra koldioxid under människors fötter förrän vi är helt säkra på att det inte medför några 
oacceptabla risker.

Ändringsförslag 159
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) geologisk lagring av koldioxid: injektion 
och lagring av CO2-strömmar i 
underjordiska geologiska formationer,

1) geologisk lagring av koldioxid: injektion 
och lagring av CO2-strömmar i 
underjordiska geologiska formationer,
permanent eller under en i geologisk
mening lång tidsrymd,

Or. en



AM\734307SV.doc 59/84 PE409.630v01-00

SV

Motivering

Att öka allmänhetens förtroende för de positiva följderna av CCS.

Ändringsförslag 160
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) geologisk lagring av koldioxid: injektion 
och lagring av CO2-strömmar i 
underjordiska geologiska formationer,

1) geologisk lagring av koldioxid: injektion 
och miljösäker lagring av CO2-strömmar i 
underjordiska geologiska formationer,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 1.1.

Ändringsförslag 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) förbättrad utvinning av kolväten: att 
genom vätskeinjektion eller på annat sätt 
utvinna en större kolvätemängd än 
normalt,

Or. en

Motivering

Definition av förbättrad utvinning av kolväten.
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Ändringsförslag 162
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) lagringsplats: ett särskilt utvalt
markområde, med tillhörande
underhållsanläggningar, vars 
underliggande spatiala volym definieras 
som djupintervall och är avsedd för 
lagring av koldioxid,

Or. en

Motivering

Vi anser att uttrycken ”lagringsplats”, ”lagringskomplex” och ”geologisk formation” 
genomgående inte används korrekt i förslaget, inte heller i definitionerna i artikel 3. 
Gemenskapens lagstiftning om kärnavfall är en utmärkt utgångspunkt för detta direktiv. 
Uttrycket ”lagringsplats” omfattar den geografiska platsen för lagringen, det utvalda 
markområdet, den underliggande spatiala volymen, dess rättsliga skydd och dess 
underhållsanläggningar i allmänhet.

Ändringsförslag 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) lagringsplats: en definierad del av en 
specifik geologisk formation som används 
för geologisk lagring av koldioxid, samt 
tillhörande mark- och 
injektionsanläggningar,

Or. en

Motivering

Vissa geologiska formationer är mycket stora och kan delas mellan flera länder. Det bör vara 
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möjligt att dela upp en geologisk formation i flera enskilda lagringsplatser, så att separata 
tillstånd kan beviljas för varje lagringsplats.

Ändringsförslag 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Ur fackmannamässig synpunkt utgör en lagringsplats en mindre, avgränsad del av en större 
geologisk formation. Normalt går det inte att tala om en ”specifik” formation.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En specificering.
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Ändringsförslag 166
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) lagringsplats: en avgränsad plats i en 
geologisk formation som används för 
geologisk lagring av koldioxid,

Or. pl

Motivering

”Lagringsplats” är inte synonymt med ”geologisk formation”. Lagring av koldioxid sker inte 
i hela den underjordiska formationen, utan bara i dess avgränsade delar (platser).

Ändringsförslag 167
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) geologisk formation: en litostratigrafisk 
enhet inom vilken distinkta berglager kan
hittas och kartläggas,

4) geologisk formation: en basal 
litostratigrafisk enhet, inom vilken man
kan urskilja separata berglager som kan
beskrivas och kartläggas på olika sätt,
(däribland t.ex. geologiskt eller tekniskt) i 
enlighet med bilagorna I och II,

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: mätbart utsläpp av koldioxid 
från lagringskomplexet till markytan, 
grundvattnet, atmosfären eller 
hydrosfären, som i erforderlig 
utsträckning bekräftas av 
övervakningssystem med bästa 
tillgängliga teknik,

Or. en

Motivering

Huvudmålet är att säkerställa att lagringen av koldioxid är miljösäker och inte kan skada 
människors hälsa. Enligt ramdirektivet för vatten bör grundvatten införas i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 169
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: utsläpp av koldioxid till någon 
del av miljön från lagringskomplexet,

Or. en
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Motivering

Koldioxid som kvarstannar i en sekundär inneslutningsformation utanför komplexet (vilket 
kan inträffa om komplexet har definierats felaktigt) bör inte medföra överlämning av 
utsläppsrätter, eftersom denna koldioxid fortfarande lagras permanent. Men naturligtvis 
måste då lagringstillståndet uppdateras.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: icke obetydligt utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

Or. en

Motivering

Detta gör kommissionens beskrivning mer specifik och anpassar den till IPCC:s särskilda 
rapport om CCS.

Ändringsförslag 171
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: betydande utsläpp av koldioxid 
från lagringskomplexet,

Or. de

Motivering

Definitionen av begreppet ”läckage” kan före denna ändring tolkas som att en fullständig 
täthet garanteras. Men detta är varken tekniskt möjligt eller påkallat ur säkerhetsteknisk 
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synpunkt.

Ändringsförslag 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: varje mätbart utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

Or. de

Motivering

Nuvarande formulering kan läsas som att driften av lagringsplatsen och dess stängning 
kräver att man förhindrar även de ringaste utsläpp av koldioxid. Men detta är inte praktiskt 
möjligt och dessutom inte påkallat, varken ur säkerhetsteknisk synpunkt eller av klimatskäl. 
Direktivet bör därför förtydliga att ett ”läckage” enbart föreligger om det uppstår ett 
koldioxidutträde från lagringskomplexet som går att mäta med tillgängliga vetenskapliga 
metoder.

Ändringsförslag 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringsplatsen,

Or. en

Motivering

För att åstadkomma största möjliga integritet och säkerhet bör lagringsplatsen vara 
referensobjektet för läckage. 
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Ändringsförslag 174
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) lagringskomplex: lagringsplatsen och 
kringliggande geologiska områden som 
kan påverka lagringsintegriteten och -
säkerheten (dvs. sekundära 
lagringsformationer),

6) koldioxidlagringskomplex: 
lagringsplatsen, omfattande den del av 
ytan där injekteringsanordningarna är 
installerade och den underjordiska delen 
som bildar stora tomma utrymmen -
hålrum eller porösa formationer, t.ex. 
från kambrium, och kringliggande 
geologiska områden som kan påverka 
lagringsplatsens allmänna stabilitet och 
säkerhet,

Or. pl

Motivering

Med ”förvaringskomplex” avses inte bara själva lagringsplatsen, utan även områdets hela 
yta.

Ändringsförslag 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Hydraulisk enhet: porös, hydrauliskt 
kommunicerande hålighet som leder 
tekniskt mätbara tryckförändringar vidare 
och begränsas av ogenomträngliga skikt 
(störningar, saltlager, litologiska 
gränser), kilbildning eller berggrund från 
formationen som träder i dagen,

Or. de
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Motivering

Strukturer som kallas hydrauliska enheter kan innehålla flera lagringsplatser. Hydrauliska 
enheter är större än ”lagringskomplex” så som dessa definieras i artikel 3.6. Inom en sådan 
struktur kan parallella injektionsverksamheter starkt påverka varandra. Lagringstillstånden 
för sådana platser får därför enbart tilldelas en operatör i taget.

Ändringsförslag 176
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) undersökning: att utvärdera potentiella 
lagringskomplex genom ett specifikt 
förfarande som innefattar åtgärder som 
geologiska undersökningar med fysikaliska 
eller kemiska metoder och borrning för att 
få geologisk information om de olika 
lagren i det potentiella lagringskomplexet,

7) undersökning: att tillämpa utarbetade 
förfaranden för sökning efter potentiella 
koldioxidlagringskomplex, vilka stödjer 
sig på objektiva tekniska och ekologiska 
kriterier och som innefattar åtgärder som 
geologiska undersökningar med fysikaliska 
eller kemiska metoder och borrningar 
genomförda i syfte att få geologisk 
information om de olika geologiska 
skikten i zonen för det potentiella 
lagringskomplexet,

Or. pl

Motivering

Genom ändringen preciseras definitionen av ”sökningar”.

Ändringsförslag 177
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) undersökning: att utvärdera potentiella 7) undersökning: att utvärdera potentiella 



PE409.630v01-00 68/84 AM\734307SV.doc

SV

lagringskomplex genom ett specifikt 
förfarande som innefattar åtgärder som 
geologiska undersökningar med fysikaliska 
eller kemiska metoder och borrning för att 
få geologisk information om de olika 
lagren i det potentiella lagringskomplexet,

lagringskomplex genom ett specifikt 
förfarande som innefattar åtgärder som 
geofysiska undersökningar och borrning 
för att få geologisk information om de 
olika lagren i det potentiella 
lagringskomplexet,

Or. en

Motivering

För dessa djupa reservoarer passar uttrycket ”geofysiska undersökningar” bättre än 
”geologiska undersökningar”. Tillägget ”med fysikaliska eller kemiska metoder” är 
dessutom onödigt, och vi föreslår att det utgår. 

Ändringsförslag 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8) undersökningstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger undersökning
i en geologisk formation vars lämplighet 
fastställts i enlighet med artikel 4, och 
som utfärdats av den behöriga 
myndigheten enligt kraven i detta direktiv,

Or. en

Motivering

Inga undersökningstillstånd bör utfärdas innan det kunnat visas att platsen är helt säker.
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Ändringsförslag 179
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

I ändringen anges närmare vilket organ det är som fattar beslut om sökningstillstånd.

Ändringsförslag 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) transportoperatör: en enskild eller 
juridisk, privat eller offentlig person som 
är helt fristående från lagringsplatsens 
operatör och från användaren (det vill 
säga kraftbolaget), och som driver eller 
kontrollerar transporten av koldioxid till 
lagringsplatsen, eller till vilken de 
avgörande ekonomiska befogenheterna 
över transportnätverkets tekniska drift har 
delegerats enligt nationell lagstiftning,

Or. en

Motivering

Här definieras transportoperatörerna. Dessa bör vara helt fristående från lagringsplatsernas 
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operatörer och från kraftbolagen.

Ändringsförslag 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

10) lagringstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger geologisk 
lagring av koldioxid i en lagringsplats, som 
innehåller samtliga uppgifter som krävs 
enligt artikel 9 och som utfärdats av den 
behöriga myndigheten enligt kraven i detta 
direktiv,

Or. en

Motivering

Lagringstillstånd bör innehålla samtliga uppgifter som krävs enligt artikel 9.

Ändringsförslag 182
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11) betydande förändring: varje förändring 
som kan få betydande effekter på miljön 
eller på människors hälsa; denna 
förändring kan bedömas som resultatet av 
en jämförelse av vissa nyckelvärden 
(exempelvis pH, måttet på hur sur eller 
basisk en lösning är) som insamlas före 
och efter injektionen av koldioxid,

Or. en
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Motivering

Genom att jämföra vissa nyckelvärden ”före” och ”efter” injektionen av koldioxid i 
lagringsplatsen kan det göras en vetenskapligt grundad tolkning av begreppen ”betydande” 
och ”förändring”. Bakgrundsvärdena ”före injektionen” jämförs med värdena ”efter”, det 
vill säga från lagringsplatsens normala driftsfas. På så vis blir det enkelt att påvisa och 
utvärdera skillnader. De värden som används bör ha särskilt stor miljö- och säkerhetsmässig 
relevans (exempelvis pH).

Ändringsförslag 183
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11) betydande förändring: varje föreslagen 
eller planerad förändring av utformning 
eller drift som kan få betydande effekter 
på miljön eller på människors hälsa,

Or. en

Motivering

I textens definitioner av ”betydande förändring” och ”betydande oegentligheter” framgår det 
inte riktigt om dessa båda begrepp skiljer sig genom att ett uppsåt föreligger i det ena fallet, 
medan det andra fallet syftar på en följdverkan.

Ändringsförslag 184
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få betydande effekter på hälsan 
bland dem som bor i säkerhetszonen och 
mark- och underjordsmiljön inom 
lagringsplatsens geologiska område,

Or. pl
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Motivering

Ändringen är betydelsefull, eftersom den preciserar begreppet ”betydande förändring”.

Ändringsförslag 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få skadliga effekter på miljön 
eller på människors hälsa,

Or. en

Motivering

Även förändringar som kan skada människors hälsa bör anses vara betydande.

Ändringsförslag 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få betydande effekter på miljön 
eller på människors hälsa,

Or. de

Motivering

Genom denna ändring anpassas formuleringarna till dem som används i artikel 1.2 och 
artikel 4.2.
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Ändringsförslag 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

12) CO2-ström: flöde av substanser som 
innehåller minst 98 procent koldioxid, 
som är resultatet av processer för 
koldioxidavskiljning, som inte innehåller 
avfall eller andra ämnen som tillsatts i 
avfallshanteringssyfte och som inte 
innehåller svavelväte, svaveldioxid eller 
andra korroderande substanser,

Or. en

Motivering

CO2-strömmar bör vara så rena som möjligt och inte innehålla korroderande substanser, 
eftersom dessa ökar riskerna både vid transport och lagring.

Ändringsförslag 188
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

12) CO2-ström: flöde av substanser som är 
resultatet av processer för 
koldioxidavskiljning och som innehåller 
minst 99,9 procent CO2,

Or. en

Motivering

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
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impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Ändringsförslag 189
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

12) CO2-flöde: flöde av produkter från 
förbränningen av gruvbränsle, 
innehållande minst 90 procent koldioxid,

Or. pl

Motivering

Tack vare denna ändring blir texten i föreliggande led mer precis.

Ändringsförslag 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage,

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring, i 
fråga om själva platsens beskaffenhet eller 
i fråga om lagringskomplexets kvalitet, 
som innebär en betydligt ökad risk för 
läckage,

Or. en

Motivering

Dessa två aspekter, som berör injektionsverksamheten och lagringskomplexets förändring,
kompletterar varandra.
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Ändringsförslag 191
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage,

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om lagringskomplexet, som ökar 
risken för läckage,

Or. en

Ändringsförslag 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage,

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage eller för 
miljön eller människors hälsa,

Or. en

Motivering

Huvudmålet är att koldioxidlagringen ska vara miljösäker och inte skada människors hälsa.
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Ändringsförslag 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage,

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage eller för 
miljön eller människors hälsa,

Or. de

Motivering

Med beaktande av den geologiska lagringens syfte (se artikel 1.2) och tillämpningen av 
artikel 4.2, måste definitionen av ”betydande oegentlighet” förutom läckageriskerna även 
omfatta eventuella risker för miljön eller människors hälsa. Att skydda miljön och människors 
hälsa är viktigt inte bara vid urvalet av lagringsplatserna, utan också vid deras drift och då 
eventuella avhjälpande åtgärder vidtas. Detta är en väsentlig förutsättning för att tekniken 
ska vinna allmänhetens gillande.

Ändringsförslag 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Avhjälpande åtgärder ska inte minimera läckage, utan stoppa dem. Ett litet läckage varje år 
kan med tiden få stora konsekvenser. Om en stängd lagringsplats har ett läckage på 
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exempelvis 1 procent årligen skulle allt lagrat koldioxid ha läckt ut i atmosfären efter några 
årtionden.

Ändringsförslag 195
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Direktivets mål är att använda CCS-tekniken miljösäkert för att bidra till att stoppa 
klimatförändringen genom att minska utsläppen av växthusgaser. De avhjälpande åtgärderna 
måste därför syfta till att förhindra eller stoppa utsläpp av koldioxid från lagringsplatsen.

Ändringsförslag 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18) stängning: definitivt upphörande av 
injektion av koldioxid vid en lagringsplats 
för koldioxid,

18) stängning: definitivt upphörande av 
injektion av koldioxid vid en lagringsplats 
för koldioxid, inbegripet 
demonteringsåtgärder som demontering 
av injektionsanläggningen och tätning av 
lagringsplatsen,

Or. de
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Motivering

I gruvsammanhang omfattar begreppet ”stängning” demonteringsverksamheten och bör 
användas på samma sätt här. I den följande texten används begreppet inkonsekvent: ibland 
avses enbart ”upphörande med injektionsverksamheten”, som i definitionen i led 18, men i 
andra sammanhang avses även demonteringsåtgärderna.

Ändringsförslag 197
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18) stängning: definitivt upphörande av 
injektion av koldioxid vid en lagringsplats 
för koldioxid,

18) stängning av koldioxidlagringsplats: 
definitivt upphörande av injektion av 
koldioxid i ett koldioxidlagringskomplex
geologiska zon och eliminering av 
eventuella utsläpp genom isolering av 
platsen för koldioxidpåverkan,

Or. pl

Motivering

Genom ändringen preciseras definitionen av begreppet ”stängning” av 
koldioxidlagringsplats.

Ändringsförslag 198
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 - led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20) transportnät: det nät av pipelines, 
inbegripet tryckstegringsstationer, som 
används för att transportera koldioxid till 
lagringsplatsen.

20) transportnät: den installation som 
finns i anslutning till nätet av pipelines, 
inklusive kranar, bassänger och pumpar, 
däribland förstärkande 
kopplingsstationer, och som används för 
kontinuerlig transport av koldioxid till 
lagringskomplexet, liksom till tankar för 
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enskild transport.

Or. pl

Motivering

Genom ändringen preciseras definitionen av begreppet ”transportnät”.

Ändringsförslag 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) avskiljningsförberedd anläggning: 
en förbränningsanläggning [med en 
kapacitet på minst 300 megawatt (termisk 
effekt)] och tillräckligt med plats vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid, och i fråga om vilken 
tillgången på lämpliga lagringsplatser och 
lämpliga transportnät har bedömts i 
vederbörlig ordning.

Or. en

Motivering

Denna definition erfordras genom det polska förslaget att ändra texten i artikel 35a och 
stryka artikel 32.
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Ändringsförslag 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) hydraulisk enhet: ett hydrauliskt 
kommunicerande, poröst hålrum där 
tryckförändringar är tekniskt mätbara.

Or. en

Motivering

Om flera lagringsplatser drivs inom en och samma hydrauliska enhet, kommer 
verksamheterna att påverka varandra starkt. Lagringstillstånd får enbart tilldelas en operatör 
i taget inom en och samma hydrauliska enhet.

Ändringsförslag 201
Péter Olajos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) övervakning: insamling av 
information samt rapporteringsskyldighet 
på samtliga de sätt som beskrivs i bilaga I, 
i syfte att säkerställa en miljösäker 
lagring av koldioxid, med tre faser:
a) före injektionen 
(bakgrundsinformation), 
b) under pågående injektion, respektive 
medan lagringsplatsen är i drift, och
c) vid stängning, samt 
övervakningsskyldighet under tiden efter 
stängningen eller permanent. 
Samtliga övervakningsfaser bör vara 
föremål för fullgoda och separata
kontroll- och valideringsförfaranden, i 
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enlighet med vad som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Övervakning är kontrollverksamhet som ska säkerställa följande: 

a. att ”gränsvärdena” inte överskrids, 

b. att bekräfta att övervakningen har ägt rum, och

c. att resultaten inrapporteras.

Ändringsförslag 202
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) övervakning: insamling av 
information samt rapporteringsskyldighet 
i enlighet med bilaga I, i syfte att 
säkerställa en miljösäker lagring av 
koldioxid, med tre faser:
a) före injektionen 
(bakgrundsinformation),
b) under pågående injektion, respektive 
medan lagringsplatsen är i drift, och
c) vid stängning, samt 
övervakningsskyldighet under tiden efter 
stängningen eller permanent. 
Samtliga övervakningsfaser bör vara 
föremål för fullgod och separat kontroll 
och validering.

Or. en

Motivering

Övervakning bör betraktas som ett förfarande för att kontrollera att CCS-förfarandets mål
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uppnås och bekräfta att övervakningen har ägt rum. Övervakningen av förfarandet är mycket 
viktig, dels för att CCS ska vinna allmänhetens gillande, och dels för att använda tekniken 
miljösäkert så att huvudsyftet uppnås, nämligen att minska utsläppen av koldioxid.

Ändringsförslag 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) kontroll: att säkerställa, så långt det 
vetenskapligt går att bedöma, att fullgoda 
övervakningsförfaranden tillämpas.

Or. en

Motivering

Övervakningen bör åtföljas av kontroll och validering för att säkerställa att lagringsplatsen 
är säker. 

Ändringsförslag 204
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a) träkol: kolstrukturer som uppstår 
genom pyrolys av biomassa innehållande
cellulosa.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Vittorio Prodi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20b) jord: det översta lagret i det 
landbaserade ekosystemet, som bildar 
underlag för växtlighet.

Or. en

Ändringsförslag 206
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20b) demonstrationsprojekt: projekt vars 
syfte är att senast 2014 demonstrera en 
miljösäker och långsiktig tillämpning av 
geologisk lagring av koldioxid i enlighet 
med detta direktiv.

Or. en

Motivering

De demonstrationsprojekt som avses i slutsatserna från rådets vårmöten 2007 och 2008 
kommer att tillhandahålla praktisk erfarenhet av tillämpad CCS-teknik i industriell skala. 
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Ändringsförslag 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20b) validering: ett förfarande för att
säkerställa att ”gränsvärdena” utgör ett 
fullgott mått på risken för 
koldioxidläckage och skador på miljön 
eller människors hälsa och säkerhet.

Or. en

Motivering

För att säkerställa lagringsplatsernas säkerhet bör övervakningen åtföljas av kontroll och 
validering. 
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