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Tarkistus 208
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on oikeus määrätä, miltä 
niiden alueeseen kuuluvilta alueilta 
varastointipaikat voidaan valita tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesti.

1. Jäsenvaltioilla on oikeus määrätä ja 
valvoa, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita 
tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti
ja täydellisen geologisen tutkimuksen 
pohjalta.

Or. pl

Perustelu

Tarkistus sisältää tärkeän maininnan täydellisestä geologisesta tutkimuksesta.

Tarkistus 209
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on oikeus määrätä, miltä 
niiden alueeseen kuuluvilta alueilta 
varastointipaikat voidaan valita tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesti.

1. Jäsenvaltioilla on oikeus määrätä, miltä 
niiden alueeseen kuuluvilta alueilta 
varastointipaikat voidaan valita tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesti. Tämä 
sisältää jäsenvaltioiden oikeuden kieltää 
varastointi jossakin alueensa osassa tai 
koko alueellaan.

Or. en

Perustelu

Tämä virke on lisättävä jäsenvaltioiden oikeuksien täsmentämiseksi.
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Tarkistus 210
Evangelia Tzampazi

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2011 yksityiskohtaiset tiedot 
olemassa olevasta hiilidioksidin 
varastointikapasiteetistaan.

Or. en

Perustelu

CCS-teknologian tulevaa käyttöä suunniteltaessa on elintärkeää, että kaikkien päätösten 
perustana käytetään yksityiskohtaisia ja täsmällisiä tietoja, jotka koskevat muun muassa eri 
jäsenvaltioiden todellista varastointikapasiteettia. Siksi jäsenvaltioiden olisi esitettävä tätä 
koskevat tiedot komissiolle 1. tammikuuta 2001 mennessä.

Tarkistus 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin varastoinnin ei pitäisi suoranaisesti kilpailla muiden energiaan liittyvien 
käyttötarkoitusten, kuten geotermisten energianlähteiden käytön kanssa.

Tarkistus 212
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa voida 
odottaa merkittävää vuotoriskiä, jolla voisi 
olla merkittävä kielteinen vaikutus 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Vattenfall tukee periaatteessa Chris Daviesin tarkistusta 21, koska se on paljon selkeämpi 
kuin komission ehdotus. Pitäisi kuitenkin tietää, että 100-prosenttista varmuutta 
vuodottomuudesta ei voida koskaan saavuttaa. Siksi komission ehdotus vuotoriskin 
arvioinnista olisi palautettava tekstiin (alleviivaus).

Tarkistus 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

varastointipaikaksi vain, jos liitteessä I 
määriteltyjen arviointiperusteiden 
soveltaminen osoittaa, että vuotoriskiä ei 
ole ja että ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia ei esiinny ehdotettujen 
käyttöehtojen puitteissa.

Or. en

Perustelu

Riskien arviointi mainitaan 3 ja 4 artiklassa ja se on erittäin tärkeä elementti valittaessa 
geologista muodostumaa varastointipaikaksi. Säännöksessä olisi siten nimenomaisesti 
viitattava liitteessä I yksilöityihin varastointipaikan valintaa koskeviin arviointiperusteisiin. 
Vähäisenkään vuodon riskiä ei voida hyväksyä.

Tarkistus 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole 
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei esiinny
merkittäviä riskejä ympäristölle tai 
terveydelle.

Or. de

Perustelu

Käyttämällä ilmausta "ei merkittäviä riskejä" korjataan 2 kohdan yleisesti ottaen hyvin 
epämääräistä ja vaikeasti sovellettavaa muotoilua. Tarkistuksella pyritään siten osaksi 
kielelliseen selkeyttämiseen ja osaksi siihen, että varastointipaikkojen valinnassa 
varmistetaan hyvä vuototurvallisuus ja siten ympäristön ja terveyden suojelu.
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Tarkistus 215
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Varastointipaikan valinnalla on tärkeä rooli, jotta voidaan varmistaa, että hiilidioksidi säilyy 
turvallisesti varastossa aiheuttamatta kielteisiä vaikutuksia ympäristölle tai ihmisten 
terveydelle. Siksi on varmistettava, että ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole vuotoriskiä ja että 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia ei todennäköisesti voi esiintyä.

Tarkistus 216
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaatimuksen on oltava täsmällisempi kuin komission ehdotuksessa. "Merkittävä" jättää tilaa 
riskeille.
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Tarkistus 217
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole 
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei esiinny
merkittäviä ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia, ja jos paikkaa voidaan 
valvoa riittävästi.

Or. en

Perustelu

Myös valvonta on tärkeää paikan valinnassa, joten ehdotamme, että kohdan loppuun lisätään 
uutta tekstiä.

Tarkistus 218
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sanotun rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista, varastointipaikaksi saa valita 
vain sellaisia geologisia muodostumia, 
joissa ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa 
ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei voi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia ja jos 
muodostuman soveltuvuus 
varastointipaikaksi on määritelty 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Näiden kahden kohdan välinen yhteys ja toisaalta yhteys 1 kohtaan olisi tehtävä selvemmäksi.

Tarkistus 219
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Geologisen muodostuman sopivuus 
varastointipaikaksi on määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollinen varastointikompleksi ja sitä 
ympäröivä alue liitteessä I annettujen 
perusteiden mukaisesti.

3. Geologisen muodostuman sopivuus 
varastointipaikaksi on määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollinen varastointikompleksi ja sitä 
ympäröivä alue liitteessä I annettujen 
perusteiden mukaisesti ja noudattamalla 
parasta käytäntöä ja suuntaviivoja, jotka 
komissio laatii.

Or. en

Perustelu

Vaikka uskommekin, että tällainen parhaiden käytäntöjen opas voisi olla hyödyllinen väline 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, Vattenfall torjuu ajatuksen siitä, että siitä 
tehtäisiin sitova ennen kuin se on edes olemassa. Jotta ei luotaisi lisäviivytyksen riskejä, on 
varmistettava, että komissio toimittaa sen ajoissa. Vattenfall ehdottaa siten, että joko 
esitetään tiettyä aikarajaa, jotta varmistetaan, että komissio saa työn tehtyä, tai että Chris 
Daviesin tarkistuksen 22 puolesta ei äänestetä.

Tarkistus 220
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Geologisen muodostuman sopivuus 
varastointipaikaksi on määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollinen varastointikompleksi ja sitä 

3. Geologisen muodostuman sopivuus 
varastointipaikaksi on määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollinen varastointikompleksi ja sen 
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ympäröivä alue liitteessä I annettujen 
perusteiden mukaisesti.

vaikutuspiiriin kuuluva tai vaikutuksen 
kohteeksi joutuva alue liitteessä I 
annettujen perusteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Termi "ympäröivä alue" on epämääräinen, kun taas "vaikutuspiiriin kuuluva alue / 
vaikutuksen kohteeksi kuuluva alue" on yleisesti käytössä ympäristölainsäädännössä. Unkari 
esittää "ympäröivän alueen" muuttamista jommaksikummaksi kahdesta vaihtoehdosta.

Tarkistus 221
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden keskeisiin taloudellisiin 
etuihin, jotka liittyvät hiilivetyvarantoihin.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on lisättävä jäsenvaltioiden oikeuksien täsmentämiseksi.

Tarkistus 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
realistinen arvio alueellaan käytettävissä 
olevasta varastointikapasiteetista. 
Jäsenvaltioiden on lähetettävä nämä 
arviot komissiolle vuoteen 2012 
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mennessä. Nämä tiedot on julkaistava.

Or. en

Perustelu

Toistaiseksi emme tiedä, miten paljon varastointikapasiteettia Euroopassa on käytettävissä. 
Erilaisia arvioita on olemassa, mutta ne eivät ole todella täsmällisiä. On tärkeää tietää, miten 
paljon hiilidioksidia pystymme todellisuudessa varastoimaan.

Tarkistus 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kartoitus

Jäsenvaltioiden on esitettävä vuoteen 
2010 mennessä kartoitus todellisesta 
hiilidioksidin varastointikapasiteetista 
lainkäyttöalueellaan.

Or. de

Perustelu

Nopeutetaan aikataulua, jossa jäsenvaltiot esittävät kartoituksen hiilidioksidin 
varastointikapasiteetistaan.

Tarkistus 224
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hiilidioksidin mahdollisia 
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joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella.

varastointipaikkoja koskevien 
tarjouspyyntöjen ja tutkimuslupien 
hakemiseen voivat osallistua kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat hyväksynnät ja
valmiudet, ja että lupien myöntäminen 
perustuu tieteellisiin tutkimuksiin, 
mukaan luettuna täydellinen geologinen 
tutkimus, sekä puolueettomiin ja julkisiin 
arviointiperusteisiin.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden tehtävänä on myös käynnistää tutkimustyötä koskevia tarjouspyyntöjä, jotta 
kaikki hyväksytyt tahot voivat osallistua niihin ja jotta hyväksytyissä arviointiperusteissa 
otetaan huomioon tieteellinen geologinen tutkimus.

Tarkistus 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Puolueettomat ja julkiset arviointiperusteet eivät riitä varmistamaan syrjimättömyyttä, joka 
kuitenkin sisämarkkinoilla olisi varmistettava tärkeänä arviointiperusteena.
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Tarkistus 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Luvat on myönnettävä syrjimättömien arviointiperusteiden pohjalta.

Tarkistus 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisön kanta otetaan asianmukaisesti 
huomioon tutkimusluvan myöntämistä 
koskevassa menettelyssä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisöllä on asianmukaiset ja todelliset 
mahdollisuudet tutustua tietoon, 
osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet 
käyttää oikeussuojakeinoja tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 1985 annetun 
neuvoston direktiivin 85/337/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna yleisön 
osallistumisesta tiettyjen ympäristöä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien 
laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 
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85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta 
yleisön osallistumisen sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden 
osalta 26 päivänä toukokuuta 2003 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2003/35/EY, sekä 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY asian kannalta 
merkityksellisten säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yleisöllä olisi oltava asianmukaiset ja todelliset mahdollisuudet tutustua tietoon, 
osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet käyttää oikeussuojakeinoja sekä tutkimus- että 
varastointilupien myöntämismenettelyn osalta.

Tarkistus 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle.

Tutkimusluvan voimassaoloaikaa ei voida 
määritellä pitemmäksi kuin mitä tarvitaan 
tutkimusluvan myöntämistarkoituksena 
olevan toiminnon suorittamiseen. 
Toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
tutkimusluvan voimassaoloa, jos se ei riitä 
kyseessä olevan toiminnon loppuun 
saattamiseen ja kun toimintoa on 
toteutettu tutkimusluvan mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Ehdotettu voimassaoloaika ei ole riittävä, kun otetaan huomioon monivuotinen kokemus 
maanalaisesta tutkimuksesta raaka-aineiden ja kaasun varastointimahdollisuuksien kannalta. 
Kattavien tietojen hankkiminen ei ole mahdollista näin lyhyessä ajassa erityisesti 
teknologisten uudistusten, maanomistajien kanssa tehtävien sopimusten ja lukuisien 
lupaoikeudellisten kysymysten käsittelyn kannalta.

Tarkistus 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa tutkimusluvan myöntämistä koskevan menettelyn yhteydessä ja 
korvataan investoinnit.

Tarkistus 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään

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

kolmeksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia
kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja ne 
myönnetään niin pitkäksi ajaksi kuin 
kaavaillun varastointipaikan tutkimiseksi 
on tarpeen.

Or. en

Perustelu

Kaksi (plus kaksi) vuotta ei riitä hiilidioksidin varastoinnin tehokkaaseen tutkimiseen.

Tarkistus 231
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mahdollisten varastointipaikkojen valinta edellyttää pitkää ja huolellista tutkimusta, jotta 
vältetään mahdollisten vuotojen riski ja todennäköiset merkittävät ympäristö- tai 
terveysvaikutukset.

Tarkistus 232
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään 

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään 



AM\734310FI.doc 17/79 PE409.631v01-00

FI

kahdeksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia 
kerran enintään kahdeksi vuodeksi.

viideksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia 
kerran enintään kahdeksi vuodeksi.

Or. en

Perustelu

Tutkimusluvan on joka tapauksessa oltava voimassa pitempään. Nykyisessä 
direktiiviehdotuksessa ei oteta huomioon lainkaan nykyisiä lupia tai lupia, jotka mahdollisesti 
myönnetään hiilivetyjen tutkimista, tuotantoa tai geologista varastointia varten. Siksi olisi 
säädettävä, että jos hiilivetyjä koskevat luvat ovat olemassa, luvan haltijalle myönnetään 
myös oikeus tutkia hiilidioksidin varastointipaikkoja.

Tarkistus 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos tutkimusluvan haltija esittää 
tutkitun varastointipaikan osalta 
varastointilupaa koskevan hakemuksen, 
hänet asetetaan 6 artiklan mukaisten 
lupaedellytysten täyttyessä etusijalle 
kaikkiin muihin hakijoihin nähden.

Or. de

Perustelu

Esitetyllä sääntelyllä varmistetaan, että tutkimuksen tekijä, joka yleensä on suorittanut 
merkittäviä investointeja, asetetaan varastointilupaa myönnettäessä kilpailijoita 
edullisempaan asemaan. Alustavassa luonnoksessa tässä yhteydessä ehdotettu tutkimusluvan 
"muuntaminen" varastointiluvaksi voitaisiin kuitenkin käsittää väärin siten, että muuntaminen 
tapahtuu riippumatta siitä, täyttyvätkö varastointiluvan edellytykset. Tätä muotoilua ei siksi 
pitäisi käyttää.
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Tarkistus 234
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 235
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei kompleksin käyttö 
luvan voimassaoloaikana vaikuta 
kielteisesti alueen luvalliseen käyttöön 
hiilivetyjen, hiilen tai muiden mineraalien 
tutkimista, tuotantoa, kehittämistä tai 
varastointia varten.
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään edelleen esittelijän tarkistuksessa 25 esittämää ehdotusta. 
Sillä saatetaan teksti johdonmukaiseksi esittelijän tarkistuksen 19 kanssa. EU:n olisi 
varmistettava, että öljyn, kaasun, hiilen ja muiden mineraalien alojen toimijoiden ja 
luvanhaltijoiden luvat ja edut suojataan riittävässä määrin tässä suhteessa, koska energian 
saannin turvaaminen on keskeinen kysymys kaikkien maiden ja kaikkien alalla työskentelevien 
yritysten kannalta.

Tarkistus 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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



PE409.631v01-00 20/79 AM\734310FI.doc

FI

Tarkistus 237
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hiilivetyjen tutkimusta, tuotantoa tai 
varastointia koskevan luvan haltijalle 
voidaan myöntää yksinoikeus tutkia 
geologista kompleksia hiilidioksidin 
varastoinnin kannalta alueella, jonka 
hiilivetyjen tutkimusta, tuotantoa tai 
varastointia koskeva lupa kattaa ilman, 
että 2 kohdassa asetetut rajoitukset ja 
ehdot sitovat häntä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei varastointikompleksin 
käyttö hiilidioksidin varastointia koskevan 
tutkimusluvan voimassaoloaikana vaikuta 
kielteisesti alueen luvalliseen käyttöön 
hiilivetyjen tutkimista, tuotantoa, 
kehittämistä tai varastointia varten.

Or. en

Perustelu

Tutkimusluvan on joka tapauksessa oltava voimassa pitempään. Nykyisessä 
direktiiviehdotuksessa ei oteta huomioon lainkaan nykyisiä lupia tai lupia, jotka mahdollisesti 
myönnetään hiilivetyjen tutkimista, tuotantoa tai geologista varastointia varten. Siksi olisi 
säädettävä, että jos hiilivetyjä koskevat luvat ovat olemassa, luvan haltijalle myönnetään 
myös oikeus tutkia hiilidioksidin varastointipaikkoja.

Tarkistus 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Olisi ehdotettava injektointia 
edeltävää valvontaa ja sisällytettävä se 
tutkimuslupaan.
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Or. en

Perustelu

Injektointia edeltävä valvonta on hyvin tärkeää, jotta varmistetaan, että käytössä on 
tarvittavat tiedot, ja siten asianmukainen valvonta myöhemmin.

Tarkistus 239
Evangelia Tzampazi

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Injektointia edeltävää valvontaa olisi 
pidettävä tutkimusluvan kiinteänä osana 
ja sitä olisi ehdotettava vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Jotta saavutetaan tietyn varastointipaikan korkeatasoinen arviointi, on tärkeää koota 
tarvittavat taustatiedot pitkähköltä ajanjaksolta. Tästä syystä tutkimukseen kuluva aika voi 
tarjota tärkeitä tietoja, joita voidaan käyttää injektointia edeltävän valvonnan perustana.

Tarkistus 240
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Suuria hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 

uusien sähkövoimaloiden kieltäminen

Jäsenvaltiot eivät saa hyväksyä uusia 
sähkövoimaloita, jos tällainen voimala 
toimintansa aikana johtaisi ilmakehään 
suuntautuviin hiilidioksidipäästöihin, 
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jotka ylittävät 400 g / tuotettu kWh.

Or. en

Perustelu

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen on kriittisin tulevista haasteista. On 
kaikin tavoin pyrittävä kannustamaan vähän hiilidioksidia tuottavaa sähköntuotantoa. Kun 
suunnitellaan fossiilista polttoainetta käyttäviä uusia voimaloita, on kannustettava 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, kuten yhteistuotantoon.

Tarkistus 241
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Tähän sisältyvä ajatus on jo esitetty uudessa 5 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sähköntuottajilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet käyttää varastointikapasiteettia.

Tarkistus 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Puolueettomat ja julkiset arviointiperusteet eivät riitä varmistamaan syrjimättömyyttä, joka 
kuitenkin sisämarkkinoilla olisi varmistettava tärkeänä arviointiperusteena.
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Tarkistus 244
Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
hiilen asianmukainen siirto maaperään ja 
tästä aiheutuvien päästöoikeuksien 
asianmukainen laskenta.

Or. en

Tarkistus 245
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Säännöksellä pyritään varmistamaan, että varastointipaikkaa käyttää ainoastaan yksi 
toiminnanharjoittaja, jotta voidaan välttää toimivaltuuksia ja korvausvastuuta koskevat 
rajaamiskysymykset.
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Tarkistus 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Varastointiluvan voimassaoloaikana 
luvan haltijalla on yksinoikeus varastoida 
varastointipaikkaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksella varmistetaan – rinnan 5 artiklan 4 kohdan kanssa – että varastointiluvan haltija 
saa yksinomaisen varastointioikeuden varastointipaikalle.

Tarkistus 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

On luokiteltava toimivaltuudet ja vastuu riskeistä.
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Tarkistus 248
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hiilivetyjen tutkimusta, tuotantoa tai 
varastointia koskevan luvan haltijalle 
voidaan myöntää varastointilupa alueella, 
jonka tutkimusta, tuotantoa tai 
varastointia koskeva lupa kattaa ilman, 
että 2 kohdassa asetetut rajoitukset ja 
ehdot sitovat häntä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei varastointikompleksin 
käyttö vaikuta kielteisesti alueen 
luvalliseen käyttöön hiilivetyjen 
tutkimista, tuotantoa, kehittämistä tai 
varastointia varten.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiiviehdotuksessa ei oteta huomioon lainkaan nykyisiä lupia tai lupia, jotka 
mahdollisesti myönnetään hiilivetyjen tutkimista, tuotantoa tai geologista varastointia varten. 
Siksi olisi säädettävä, että jos on olemassa voimassaoleva hiilivetyjä koskeva lupa, luvan 
haltija voi myös saada hiilidioksidin varastointiluvan. Lisäksi varastointilupia myönnettäessä 
etusijalle on asetettava 5 artiklan mukaisen tutkimusluvan haltija.

Tarkistus 249
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä olevan 5 artiklan mukaisen 
tutkimusluvan haltijalle myönnetään 
varastointilupa ilman, että 2 kohdan 
rajoitukset ja ehdot sitovat häntä, jos hän 
on täyttänyt tutkimusluvan vaatimukset.
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Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiiviehdotuksessa ei oteta huomioon lainkaan nykyisiä lupia tai lupia, jotka 
mahdollisesti myönnetään hiilivetyjen tutkimista, tuotantoa tai geologista varastointia varten. 
Siksi olisi säädettävä, että jos jollakin on voimassaoleva hiilivetyjä koskeva lupa, luvan 
haltija voi myös saada hiilidioksidin varastointiluvan. Lisäksi varastointilupia myönnettäessä 
etusijalle on asetettava 5 artiklan mukaisen tutkimusluvan haltija.

Tarkistus 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisille viranomaisille tehtävissä 
varastointilupahakemuksissa on annettava 
seuraavat tiedot:

Toimivaltaisille viranomaisille tehtävissä 
varastointilupahakemuksissa on annettava 
vähintään seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Lisäys perustuu kaatopaikkadirektiivin muotoiluun ja sillä varmistetaan, että direktiivillä 
määritellään ainoastaan luvan myöntämisen vähimmäisedellytykset ja että jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa vaatia lisätietoja.

Tarkistus 251
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisille viranomaisille tehtävissä 
varastointilupahakemuksissa on annettava 
seuraavat tiedot:

Toimivaltaisille viranomaisille tehtävissä 
varastointilupahakemuksissa on annettava 
vähintään seuraavat tiedot:

Or. de
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Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan, että direktiivillä määritellään ainoastaan luvan myöntämisen 
vähimmäisedellytykset ja että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vaatia lisätietoja.

Tarkistus 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) taloudellinen arvio hiilidioksidin 
talteenoton ja turvallisen varastoinnin 
kustannuksista. Tässä otetaan huomioon 
vaihtoehtoiset tavat tuottaa tarvittava 
energia sellaisilla toimenpiteillä kuin 
kysyntäpuolen energiatehokkuuden 
parannukset ja uusiutuva energia;

Or. en

Perustelu

Hiilen talteenoton ja varastoinnin taloudellista arviointia vaaditaan kaikilta uusilta 
laitoksilta, ja se lähettää investoijille selkeän signaalin fossiilisia polttoaineita käyttävien ja 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien laitosten tuottaman sähkön todellisista kustannuksista. Tätä 
olisi verrattava muihin tapoihin täyttää energiatarpeet kysyntäpuolen energiatehokkuutta 
parantamalla ja/tai uusiutuvilla energialähteillä.

Tarkistus 253
Evangelia Tzampazi

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) taloudellinen arvio hiilidioksidin 
talteenoton ja turvallisen varastoinnin 
kustannuksista. Tässä otetaan huomioon 
vaihtoehtoiset tavat tuottaa tarvittava 
energia sellaisilla toimenpiteillä kuin 
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kysyntäpuolen energiatehokkuuden 
parannukset ja uusiutuva energia;

Or. en

Perustelu

CCS:n taloudellinen arviointi auttaisi lisäämään tietoisuutta fossiilisia polttoaineita 
käyttävissä voimaloissa tuotetun sähkön todellisista kustannuksista. Kun tätä lisäksi 
verrataan muihin energiatarpeen täyttämisen tapoihin, kuten kysyntäpuolen 
energiatehokkuuden parantaminen ja/tai uusiutuvat energialähteet, se auttaa parantamaan 
energian tuotannon ja kulutuksen yleistä suunnittelua.

Tarkistus 254
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) injektoitavan ja varastoitavan 
hiilidioksidin kokonaismäärä ja 
suunnitellut lähteet, hiilidioksidivirtojen 
koostumus ja injektointinopeudet;

(4) injektoitavan ja varastoitavan 
hiilidioksidin kokonaismäärä ja 
hiilidioksidivirtojen suunniteltu 
koostumus ja injektointinopeudet;

Or. en

Perustelu

Suunnitellut lähteet ovat epärelevantteja varastointiluvan myöntämisen kannalta, jos laatu- ja 
hyväksymiskriteerit on määritelty.

Tarkistus 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Merkittävien häiriöiden 
ehkäisemiseen tarkoitettujen 
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toimenpiteiden esittely;

Or. de

Perustelu

Hakemuksen esittäjän tähän asti esittämiin tietoihin ei lainkaan sisälly tietoja toimenpiteistä, 
joilla pyritään ennakolta ehkäisemään merkittävät häiriöt normaalissa toiminnassa. 
Euroopan laajuisesti yhtenäisten standardien nimissä ja kaatopaikkadirektiiviä vastaavasti 
7 artiklaa olisi täydennettävä näillä tiedoilla. Kun viitataan uudelleen määriteltyihin 
"merkittäviin häiriöihin", täydennys kattaa sekä vuodot että muut ympäristö- ja terveysriskit.

Tarkistus 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on tärkeää tietää, missä varsinainen varastointi voisi 
tapahtua.

Tarkistus 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

koskeva suunnitelma 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, hätäevakuointitoimet mukaan 
luettuina;

Or. en

Perustelu

Hätätapauksia varten on oltava hyvä evakuointisuunnitelma.

Tarkistus 258
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ehdotettu evakuointisuunnitelma;

Or. en

Perustelu

Lisätään yleisön luottamusta CCS:n turvallisuutta kohtaan; vaikka CCS-laitokset esimerkiksi 
rakennetaan seismisesti vakaisiin muodostumiin, maanjäristystä ei voida nykyisen tieteellisen 
tiedon valossa ennustaa; inhimillisiä virheitä ei voida välttää sataprosenttisesti.

Tarkistus 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) toimivaltainen viranomainen on 
vakuuttunut siitä, että

(1) toimivaltainen viranomainen on 
7 artiklan mukaisesti esitetyn 
hakemuksen pohjalta vakuuttunut siitä, 
että

Or. en
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Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 
lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.

Tarkistus 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkia tämän direktiivin vaatimuksia on 
noudatettu;

a) kaikkia tämän direktiivin ja asiaa 
koskevan yhteisön lainsäädännön 
vaatimuksia on noudatettu;

Or. de

Perustelu

Tehdään selväksi yhteisön lainsäädännön soveltaminen.

Direktiivin 8 artiklan muotoilu on yleisesti ottaen epämääräinen suhteessa siihen, onko 
varmistettu, että lupahakemus on ehdottomasti evättävä, jos tietyt edellytykset eivät täyty.

Tarkistus 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) varastointipaikan hoito on taloudellisesti 
vakaan ja teknisesti pätevän
oikeushenkilön vastuulla;

Or. en
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Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että 
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 
lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.

Tarkistus 262
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) varastointipaikkaa hoitaa 
oikeushenkilö, jolla on laitoksen käytön 
edellyttämät riittävät tekniset valmiudet ja 
resurssit sekä riittävä taloudellinen suoja;

Or. en

Perustelu

Ehto, jonka mukaan varastointipaikasta vastaa luonnollinen henkilö, ei ole järkevä. 
Varastointipaikkoja hoitavat pikemminkin yritykset ja oikeushenkilöt. On kuitenkin yleistä, 
että tiettyihin laitoksiin nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat laitoksen toiminnasta lupien 
mukaisesti. Kaikkien lupaprosessin lupien esittäminen ja komission oikeus huomautuksiin 
johtavat tarpeettomaan byrokratiaan ja viivytyksiin.

Tarkistus 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

b) varastointipaikan hoito on siihen 
teknisesti pätevän ja luotettavan 
luonnollisen henkilön vastuulla; tämän 

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

vastuulla; tämän henkilön ja muun 
henkilöstön ammatillinen ja tekninen 
kehittäminen ja koulutus on varmistettu;

Or. en

Perustelu

Myös oikeushenkilö voi olla vastuussa.

Tarkistus 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös oikeushenkilö voi olla vastuussa.

Tarkistus 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

b a) samaa hydraulista yksikköä varten ei 
myönnetä muita varastointilupia;

Or. de
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Perustelu

Koska hydraulisessa yksikössä (vrt. 3 artiklan 6 a kohdan (uusi) määritelmä) suoritettavat 
rinnakkaiset injektointitoiminnot voivat vaikuttaa merkittävästi toisiinsa, varastointilupia 
voidaan myöntää samanaikaisesti vain kulloinkin yhdelle toiminnanharjoittajalle. Tämä on 
välttämätöntä, jotta varastointitoiminnan syyt ja seuraukset sekä varastointiin liittyvät 
velvollisuudet voidaan kohdentaa selkeästi (vastuu, valvonta, jälkihoito jne.). Direktiivin 
20 artikla mahdollistaa edelleen kolmansien osapuolten pääsyn varastoihin.

Tarkistus 266
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

b a) varastointipaikan hoitajaksi on 
nimetty henkilö, joka voi osoittaa 
vaaditun pätevyyden, koulutuksen ja 
luotettavuuden;

Or. en

Perustelu

Ehto, jonka mukaan varastointipaikasta vastaa luonnollinen henkilö, ei ole järkevä. 
Varastointipaikkoja hoitavat pikemminkin yritykset ja oikeushenkilöt. On kuitenkin yleistä, 
että tiettyihin laitoksiin nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat laitoksen toiminnasta lupien 
mukaisesti. Kaikkien lupaprosessin lupien esittäminen ja komission oikeus huomautuksiin 
johtavat tarpeettomaan byrokratiaan ja viivytyksiin.

Tarkistus 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hydraulisessa yksikössä ei ole 
myönnetty muita varastointilupia;
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 268
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupaprosessin lupien esittäminen ja komission oikeus huomautuksiin johtavat 
tarpeettomaan byrokratiaan ja viivytyksiin.

Tarkistus 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että 
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 
lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.

Tarkistus 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltion tehtävä myöntää varastointiluvat 
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itsenäisesti. Komission lausunto on mahdollinen vain silloin, kun jäsenvaltio sitä pyytää.

Tarkistus 272
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkien lupaprosessin lupien esittäminen ja komission oikeus huomautuksiin johtavat 
tarpeettomaan byrokratiaan ja viivytyksiin.

Tarkistus 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että 
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 
lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.
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Tarkistus 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Luvassa on oltava seuraavat tiedot: Luvassa on oltava vähintään seuraavat 
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tiedot:

Or. de

Perustelu

Kaatopaikkadirektiiviä vastaavasti tällä lisäyksellä varmistetaan, että direktiivissä asetetaan 
vain luvan sisällön vähimmäisvaatimukset ja että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa esittää 
lisätietoja.

Tarkistus 277
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Luvassa on oltava seuraavat tiedot: Luvassa on oltava vähintään seuraavat 
tiedot:

Or. de

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan, että direktiivillä määritellään ainoastaan luvan myöntämisen 
vähimmäisedellytykset ja että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa täydentää myös muita kohtia.

Tarkistus 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varastointipaikan ja
varastointikompleksin täsmällinen 
sijaintipaikka ja rajat;

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

Or. de
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Perustelu

Mukautus, joka vastaa muutettua 3 artiklan 6 a kohtaa (uusi) ja 8 artiklan 1 kohtaa (uusi).

Tarkistus 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varastointipaikan ja
varastointikompleksin täsmällinen 
sijaintipaikka ja rajat;

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 280
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varastointipaikan ja 
varastointikompleksin täsmällinen 
sijaintipaikka ja rajat;

(2) varastointipaikan maanpäällisen osan 
ja suojavyöhykkeen täsmällinen 
sijaintipaikka ja rajat sekä 
varastointikompleksin maanalaisen osan 
kaavio;

Or. pl
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Perustelu

Sijaintipaikkaa koskevan suunnitelman on sisällettävä suojavyöhyke siltä varalta, että 
hiilidioksidia purkautuu voimakkaasti maan päälle.

Tarkistus 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) kuinka paljon hiilidioksidia saa 
kaikkiaan varastoida maaperään ja 
suurimmat injektointinopeudet;

(3) määräykset käyttöönotosta ja 
varastointitoiminnasta, kuinka paljon 
hiilidioksidia saa kaikkiaan varastoida 
maaperään ja suurimmat 
injektointinopeudet ja -paineet;

Or. de

Perustelu

Lisäyksellä pyritään lähentämään tekstiä kaatopaikkadirektiivin 9 artiklan vaatimuksiin, ja 
injektointipaineen mainitseminen aiheutuu 7 artiklan 4 kohtaan tehdystä täydennyksestä.

Tarkistus 282
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) kuinka paljon hiilidioksidia saa 
kaikkiaan varastoida maaperään ja
suurimmat injektointinopeudet;

(3) kuinka paljon hiilidioksidia saa 
kaikkiaan varastoida maaperään,
suurimmat injektointinopeudet ja varaston 
painerajat;

Or. en

Perustelu

Kansainvälistä riskien hallintaa käsittelevän neuvoston raportin "Policy Brief" CCS-
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sääntelyä koskevassa luvussa todetaan seuraavaa: "Injektointia koskevat sääntelyvaatimukset 
vaikuttavat alan teollisuuteen määrittelemällä sellaiset parametrit kuin injektointikaivon 
suunnittelu, sallitut injektointimäärät, varaston painerajat, hiilidioksidivirran puhtaus ja 
taloudellista vastuuta koskevat standardit".

Tarkistus 283
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 12 artiklassa tarkoitetut 
hiilidioksidivirran koostumusta ja sen 
hyväksymismenettelyä koskevat 
vaatimukset sekä tarvittaessa injektointia ja 
varastointia koskevat lisävaatimukset;

(4) 12 artiklassa tarkoitetut varastoitavan 
hiilidioksidin koostumusta ja sen 
hyväksymismenettelyä koskevat 
vaatimukset sekä tarvittaessa injektointia ja 
varastointia koskevat lisävaatimukset;

Or. en

Perustelu

Varastointiluvassa ei tarvitse määritellä hiilidioksidivirran koostumusta vaan pikemminkin 
kyseiseen varastointipaikkaan varastoitavan hiilidioksidin koostumus.

Tarkistus 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 12 artiklassa tarkoitetut 
hiilidioksidivirran koostumusta ja sen 
hyväksymismenettelyä koskevat 
vaatimukset sekä tarvittaessa injektointia ja 
varastointia koskevat lisävaatimukset;

(4) 12 artiklassa tarkoitetut 
hiilidioksidivirran koostumusta ja sen 
hyväksymismenettelyä koskevat 
vaatimukset sekä tarvittaessa injektointia ja 
varastointia koskevat lisävaatimukset, 
erityisesti merkittävien häiriöiden 
ehkäiseminen;

Or. de



PE409.631v01-00 44/79 AM\734310FI.doc

FI

Perustelu

Aiheutuu 7 artiklan 4 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 285
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 13 artiklassa tarkoitettu hyväksytty 
seurantaohjelma, velvollisuus panna se
täytäntöön ja vaatimukset sen pitämiseksi 
ajan tasalla sekä 14 artiklassa tarkoitetut 
raportointivaatimukset;

(5) 13 artiklassa tarkoitetut hyväksytyt 
seuranta- ja hätäohjelmat, velvollisuus 
panna ne täytäntöön ja vaatimukset niiden
pitämiseksi ajan tasalla sekä 14 artiklassa 
tarkoitetut raportointivaatimukset;

Or. en

Perustelu

Lisätään yleisön luottamusta CCS:n turvallisuutta kohtaan.

Tarkistus 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittama 
varastointilupaluonnosten tarkastus

Myönnetyistä ja myöntämättä jätetyistä 
varastointiluvista ilmoittaminen

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.
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Tarkistus 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittama 
varastointilupaluonnosten tarkastus

Varastointiluvista ilmoittaminen

Or. en

Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että 
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 
lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.

Tarkistus 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.
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Tarkistus 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun jäsenvaltiot pyytävät komissiolta 
lausuntoa varastointilupaluonnoksesta 
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, niiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
varastointilupaluonnoksista, 
lupahakemuksista ja muusta aineistosta, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
ottanut huomioon päätösluonnosta 
laatiessaan Komissio voi antaa lausunnon 
lupaluonnoksista kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun ne on toimitettu 
komissiolle.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltion tehtävä myöntää varastointiluvat 
itsenäisesti. Komission lausunto on mahdollinen vain silloin, kun jäsenvaltio sitä pyytää.

Tarkistus 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisten 
viranomaistensa tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti myöntämistä 
tutkimus- ja varastointiluvista 
mahdollisimman pian ja viimeistään
kuukauden kuluttua lupien 
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kuukauden kuluessa siitä, kun ne on 
toimitettu komissiolle.

myöntämisestä.

Or. en

Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että 
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 
lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.

Tarkistus 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltion tehtävä myöntää varastointiluvat 
itsenäisesti. Komission lausunto on mahdollinen vain silloin, kun jäsenvaltio sitä pyytää. 
Lausunto on annettava nopeasti, koska menettelyn pitkäaikainen keskeyttäminen on 
ilmastonsuojelunäkökohtien valossa ja taloudellisista syistä kohtuutonta.
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Tarkistus 292
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että lupahakemusten myöhempi arviointi tapahtuu EU:n tasolla 
yhtenäisten arviointiperusteiden pohjalta, komission olisi aina annettava lausunto.

Tarkistus 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle lopullisesta 
päätöksestä.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltion tehtävä myöntää varastointiluvat 
itsenäisesti. Komission lausuntoa ei ole pakko ottaa huomioon.

Tarkistus 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
ennen varastointiluvan myöntämistä 
pyytää komissiolta sitoumuksetta 
lausuntoa lupaluonnoksesta.

Or. en

Perustelu

Varastointilupien tarkastaminen viivästyttäisi ja mutkistaisi hakuprosessia. Ehdotetaan, että 
kansalliset säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle. Samanaikaisesti 
jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus pyytää komissiolta sitoumuksetta lausuntoa 



PE409.631v01-00 50/79 AM\734310FI.doc

FI

lupaluonnoksesta tämän direktiivin täytäntöönpanon yleistä tukemista varten.

Tarkistus 296
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. uusien toimijoiden varauksesta 
osoitetaan 60 miljoonaa päästöoikeutta 
vuodessa korkeintaan 600 miljoonaan 
oikeuteen saakka laajamittaisiin 
demonstraatiohankkeisiin, joissa 
toteutetaan hiilidioksidin talteenottoa ja 
geologista varastointia EU:n alueella tai 
EU:n ulkopuolisissa kehitysmaissa ja 
siirtymätalouden maissa, jotka ratifioivat 
tulevan kansainvälisen UNFCCC-
sopimuksen.
Päästöoikeudet osoitetaan hankkeisiin, 
jotka toteutetaan komission esittämien 
järjestelyjen pohjalta ja joissa 
varmistetaan, että tekniikoita kehitetään 
laaja-alaisesti mahdollisimman 
edullisesti. Niiden osoittaminen riippuu 
hiilidioksidin todellisesta geologisesta 
varastoinnista. Oikeudet, joita ei tarvita 
ehtojen täyttämiseen, ovat käytettävissä 
uusien toimijoiden varauksessa.
Komission on pyrittävä varmistamaan, 
että sopimukset 12 laajamittaisen 
demonstrointilaitoksen rakentamisesta 
tehdään ennen marraskuuta 2009 
Kööpenhaminassa järjestettävän 
UNFCCC:n kokouksen avaamista.

Or. en
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Tarkistus 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin rajat ylittävän kuljetuksen ja/tai varastoinnin tapauksessa olisi sovellettava 
kaikkia ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin vaatimuksia.

Tarkistus 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa päivitettävä tai peruttava se:

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkasteltava uudelleen lupaa ja 
tarvittaessa päivitettävä tai peruttava se
ilman korvausta:

Or. en

Perustelu

Lisätään sanat "ilman korvausta", jotta vältytään tilanteelta, jossa toimivaltainen 
viranomainen joutuu maksamaan korvauksia toiminnanharjoittajille, koska näiden lupiin on 
tehtävä tarpeellisia muutoksia, joita edellytetään direktiivin säännöksissä ja niihin 
perustuvissa kansallisissa säädöksissä, joilla pyritään ympäristön ja terveyden suojelemiseen.
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Tarkistus 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että merkittäviä häiriöitä tai vuotoja ilmenee, lupa 
on päivitettävä tai peruutettava.

Tarkistus 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Täydennyksellä varmistetaan, että tieto häiriöistä riittää siihen, että toimivaltainen 
viranomainen voi alkaa toimia.
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Tarkistus 301
Evangelia Tzampazi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään kielteiset vaikutukset ympäristöön tai ihmisten terveyteen, toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava tarkistaa varastointilupaa tai peruuttaa se, jos se saa tiedon 
pienistäkin häiriöistä tai vuodoista.

Tarkistus 302
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Varastointiluvan säännölliselle tarkastamiselle ei ole tarvetta eikä perusteita siltä osin, että 
varastointilupa voitaisiin peruuttaa joka viides vuosi ilman erityistä syytä, mutta näin on 
toimittava erityistapauksissa tai erityisistä syistä.
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Tarkistus 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa.

Tarkistus 304
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Varastointiluvan tarkistus joka viides vuosi aiheuttaisi varastointikompleksin 
toiminnanharjoittajalle turhaa epävarmuutta.
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Tarkistus 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siihen asti kunnes uusi varastointilupa 
myönnetään tai varastointipaikka 
suljetaan 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
mukaisesti, siihenastinen 
toiminnanharjoittaja vastaa 
varastointipaikasta, mukaan luettuna 
kaikki siitä johtuvat oikeudelliset 
velvoitteet. Jos toiminnanharjoittaja ei 
noudata hänellä 17 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan ensimmäisen virkkeen 
mukaisesti olevia velvollisuuksia, 
toimivaltainen viranomainen vastaa 
varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista.
Toimivaltaisen viranomaisen on perittävä 
mahdolliset kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta. Jos tämä ei ole 
mahdollista, käytetään 19 artiklan 
2 kohdan mukaista rahavakuutta.

Or. de

Perustelu

Tällä säännösehdotuksella voidaan luoda porsaanreikä ja ei-toivottu väärinkäytöksen 
mahdollisuus, joka antaa toiminnanharjoittajille tilaisuuden välttyä vastuusta olemalla 
passiivisia ja jättämällä noudattamatta määräyksiä ja/tai hankkiutumalla konkurssiin sekä 
tilaisuus sälyttää kustannukset ja velvollisuudet tällä tavoin julkisen tahon harteille.

Tarkistus 306
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti. 
Toiminnanharjoittaja vastaa edelleen 
varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes uusi varastointilupa 
on myönnetty tai kunnes 
varastointipaikka on suljettu. Jos 
toiminnanharjoittaja ei noudata hänellä 
toisen virkkeen mukaisesti olevia 
velvollisuuksia, toimivaltainen 
viranomainen vastaa varastointipaikasta 
ja kaikista siitä johtuvista oikeudellisista 
velvoitteista. Toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan perittävä 
mahdolliset kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Or. de

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään siirtämään vastuu mahdollisuuksien mukaan 
toiminnanharjoittajalle ja keventämään julkisen tahon taakkaa.

Tarkistus 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

viranomaisen on perittävä mahdolliset 
kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on perittävä mahdolliset kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta. Tällaisen perimisen ehdot määritellään tietenkin kansallisessa 
oikeusjärjestelmässä.

Tarkistus 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun lupa on peruttu 3 kohdan 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava 
varastointipaikan hoidosta ja välittömästä 
turvallisuudesta siten, että 
kokonaisvastuu säilyy 
toiminnanharjoittajalla siihen saakka, 
kunnes uusi varastointilupa on myönnetty. 
Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
periä mahdolliset kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Or. en

Perustelu

Jos toiminnanharjoittaja laiminlyö lupaehtojen täyttämisen, vastuun on säilyttävä hänellä.
Kaikkien oikeudellisten velvoitteiden siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle antaa 
huonon signaalin mahdollisille toiminnanharjoittajille.
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Tarkistus 309
Duarte Freitas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Hiilidioksidin vienti

1. Kun hiilidioksidia viedään yhteisöstä 
kolmanteen maahan geologista 
varastointia varten, hiilidioksidin haltijan 
on toimitettava hakemus vientilupaa 
varten alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
2. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen antaa hyväksyntää varten 
ilmoituksen kohdevaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
3. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää vientiluvan 
jos:
a) kohdevaltion toimivaltainen 
viranomainen myöntää luvan;
b) voidaan varmistaa, että hiilidioksidin 
geologinen varastointi kohdevaltiossa 
tapahtuu tässä direktiivissä esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti;
c) hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
sovelletaan kohdevaltiossa 
päästökauppajärjestelmää, joka liittyy 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseen EU:n 
päästökauppajärjestelmään.
4. Hiilidioksidin viennille ei saa myöntää 
lupaa ilman komission erityistä 
suostumusta.
5. Vientilupa voi kattaa aikaisemmin 
määritellyn hiilidioksidimäärän useita 
vientitoimia ja korkeintaan yhden vuoden 
pituisen ajan sillä edellytyksellä, että 
vientitoimet toteutetaan samojen 
toiminnallisten talteenotto-, vienti- ja 
varastointiolojen vallitessa.
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Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä pyritään keventämään byrokraattista taakkaa ja virtaviivaistamaan 
vientilupien myöntämismenettelyä, joka voi kattaa useita vientitoimia. Luvan voimassaololle 
asetetaan määräaika, joka mahdollistaa toimintojen säännöllisen valvonnan sekä 
vientiluvassa asetettujen ehtojen säännöllisen päivittämisen.

Tarkistus 310
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hiilidioksidivirran olisi koostuttava
vähintään 99,9-prosenttisesti
hiilidioksidista. Tästä syystä siihen ei saa 
lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta tämän 
jätteen tai muun aineen hävittämiseksi.
Tätä tasoa voidaan tarkistaa 
36 a artiklassa säädetyn 
tarkistamismenettelyn mukaisesti tulevan 
tieteellisen tiedon valossa.

Or. en

Perustelu

Pitkäaikaisten varastointihankkeiden eheys voi vaarantua huomattavasti, jos yhdessä 
hiilidioksidin kanssa varastoidaan merkittäviä määriä epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet, kuten 
SOx, lisäävät vuotoriskejä ja vaarantavat näin hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
määritetyn alkuperäisen tavoitteen. Lisäksi hiilidioksidivirran epäpuhtauksilla voi olla 
käytännön vaikutuksia hiilidioksidin kuljetukseen ja varastointiin sekä mahdollisia terveys-, 
turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia. Joko ennen polttamista tai sen jälkeen sovellettavilla 
vakiintuneilla teknologioilla voidaan puhdistaa hiilidioksidivirrat puhtaammiksi kuin 99,9-
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prosenttisiksi, kuten CCS:ää koskevassa IPCC:n erityisraportissa vahvistetaan.

Tarkistus 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava 
vähintään 98-prosenttisesti hiilidioksidista
eikä se saa sisältää syövyttäviä aineita, 
kuten H2S ja SO2. Tästä syystä siihen ei saa 
lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta tämän 
jätteen tai muun aineen hävittämiseksi.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidivirtojen tulisi olla mahdollisimman puhtaita, eivätkä ne saa sisältää syövyttäviä 
aineita, koska ne aiheuttavat riskejä sekä siirron että varastoinnin aikana.

Tarkistus 312
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava lähes 
yksinomaan hiilidioksidista. Tästä syystä 

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

vähintään 90-prosenttisesti 
hiilidioksidista. Tästä syystä siihen ei saa 
lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta tämän 
jätteen tai muun aineen hävittämiseksi. 
Hiilidioksidivirrassa voi kuitenkin olla 
pieniä määriä siihen liittyviä aineita, jotka 
ovat peräisin lähteestä tai talteenotto- tai 
injektointiprosessista, ja siihen voidaan 
lisätä merkkiaineita hiilidioksidin 
siirtymisen valvontaa varten. Näiden 
aineiden konsentraatioiden on oltava alle 
niiden tasojen, joilla voisi olla haitallisia 
vaikutuksia varastointipaikan ja siihen 
liittyvän siirtoinfrastruktuurin eheyteen ja 
jotka voisivat aiheuttaa riskin ympäristölle 
tai rikkoa sovellettavan yhteisön 
lainsäädännön vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention. The word 'overwhelmingly' is retained but a stricter definition inserted to 
apply solely within the EU. A higher figure than 90% would prevent the development of some 
of the most promising oxy-combustion technologies. It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable. A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.

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

Tarkistus 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava lähes 
yksinomaan hiilidioksidista. Tästä syystä 
siihen ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta 

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava 
vähintään 90-prosenttisesti hiilidioksidista. 
Tästä syystä siihen ei saa lisätä mitään 
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ainetta tämän jätteen tai muun aineen 
hävittämiseksi. Hiilidioksidivirrassa voi 
kuitenkin olla pieniä määriä siihen liittyviä 
aineita, jotka ovat peräisin lähteestä tai 
talteenotto- tai injektointiprosessista. 
Näiden aineiden konsentraatioiden on 
oltava alle niiden tasojen, joilla voisi olla 
haitallisia vaikutuksia varastointipaikan ja 
siihen liittyvän siirtoinfrastruktuurin 
eheyteen ja jotka voisivat aiheuttaa 
merkittävän riskin ympäristölle tai rikkoa 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimuksia.

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

Or. en

Perustelu

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on 
environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

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

Tarkistus 314
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava lähes 
yksinomaan hiilidioksidista. Tästä syystä
siihen ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta 
ainetta tämän jätteen tai muun aineen 
hävittämiseksi. Hiilidioksidivirrassa voi 
kuitenkin olla pieniä määriä siihen liittyviä 
aineita, jotka ovat peräisin lähteestä tai 

1. Hiilidioksidivirta hyväksytään vain, jos 
seuraavat vaatimukset täyttyvät:  siihen ei 
saa lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta 
tämän jätteen tai muun aineen 
hävittämiseksi; hiilidioksidivirrassa voi 
kuitenkin olla pieniä määriä siihen liittyviä 
aineita, jotka ovat peräisin lähteestä tai 
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talteenotto- tai injektointiprosessista. 
Näiden aineiden konsentraatioiden on 
oltava alle niiden tasojen, joilla voisi olla 
haitallisia vaikutuksia varastointipaikan ja 
siihen liittyvän siirtoinfrastruktuurin 
eheyteen ja jotka voisivat aiheuttaa 
merkittävän riskin ympäristölle tai rikkoa 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimuksia.

talteenotto- tai injektointiprosessista. 
Näiden aineiden konsentraatioiden on 
oltava alle niiden tasojen, joilla voisi olla 
haitallisia vaikutuksia varastointipaikan ja 
siihen liittyvän siirtoinfrastruktuurin 
eheyteen ja jotka voisivat aiheuttaa 
merkittävän riskin ympäristölle tai rikkoa 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimuksia. Näiden aineiden suurimmat 
sallitut pitoisuudet määritellään 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hyvin yleiset arviointiperusteet ja muotoilu, jonka mukaan hiilidioksidivirran on koostuttava 
"lähes yksinomaan hiilidioksidista", eivät riitä takaamaan hiilidioksidivirran puhtautta. 
Epäpuhtauksien suurimmat sallitut pitoisuudet olisi määritettävä komiteamenettelyssä.

Tarkistus 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE409.631v01-00 64/79 AM\734310FI.doc

FI

vaatimuksia. ympäristölle tai rikkoa sovellettavan 
yhteisön lainsäädännön vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Välttämätön täydennys.
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Tarkistus 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava 
vähintään 90-prosenttisesti hiilidioksidista. 
Tästä syystä siihen ei saa lisätä mitään 
jätettä tai muuta ainetta tämän jätteen tai 
muun aineen hävittämiseksi. 
Hiilidioksidivirrassa voi kuitenkin olla 
pieniä määriä siihen liittyviä aineita, jotka 
ovat peräisin lähteestä tai talteenotto- tai 
injektointiprosessista. Näiden aineiden 
konsentraatioiden on oltava alle niiden 
tasojen, joilla voisi olla haitallisia 
vaikutuksia varastointipaikan ja siihen 
liittyvän siirtoinfrastruktuurin eheyteen ja 
jotka voisivat aiheuttaa merkittävän riskin 
ympäristölle tai rikkoa sovellettavan 
yhteisön lainsäädännön vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Concentrations of contaminants should have concrete established limits in stream of CO2 for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative and quantitative 
characteristics of CO2 stream article 12 leaves much to doubt in interpretation it composition 
analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition – safety on 
environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja seuraa 
injektointilaitteistoja, 
varastointikompleksia (mahdollisuuksien 
mukaan myös hiilidioksidipluumia) ja 
tarpeen mukaan ympäröivää aluetta, jotta 
voidaan:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja seuraa 
injektointilaitteistoja, 
varastointikompleksia, erityisesti
hiilidioksidipluumia, ja tarpeen mukaan 
ympäröivää aluetta, jotta voidaan:

Or. en

Perustelu

Varastointikompleksin tärkein turvallisuuteen liittyvä tehtävä on injektoidun hiilidioksidin 
sijainnin ja liikkeiden valvonta.

Tarkistus 319
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja seuraa 
injektointilaitteistoja, 
varastointikompleksia (mahdollisuuksien 
mukaan myös hiilidioksidipluumia) ja 
tarpeen mukaan ympäröivää aluetta, jotta 
voidaan:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja seuraa reaaliajassa
injektointilaitteistoja, 
varastointikompleksia (mahdollisuuksien 
mukaan myös hiilidioksidipluumia) ja 
ympäröivää aluetta, jotta voidaan:

Or. en

Perustelu

Tarvitaan reaaliaikaista valvontaa, jotta toimivaltainen viranomainen voi varmistaa, että 
toiminnanharjoittaja noudattaa direktiivin vaatimuksia.
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Tarkistus 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

a) vertailla hiilidioksidin todellista ja 
mallinnettua käyttäytymistä 
varastointipaikassa;

a) vertailla hiilidioksidin ja veden todellista 
ja mallinnettua käyttäytymistä 
varastointipaikassa;

Or. de

Perustelu

Hiilidioksidin käyttäytymisen ohella on tarkkailtava myös veden mahdollisia muutoksia 
varastointipaikassa mahdollisten syrjäytymisvaikutusten toteamiseksi.

Tarkistus 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

c) havaita hiilidioksidivuodot; c) havaita hiilidioksidivuodot ja 
hiilidioksidin mahdollisesti liikkeelle 
panemien aineiden vuodot;

Or. de

Perustelu

Hiilidioksidivuotojen liikkeelle panemien aineiden toteaminen maaperässä kuuluu jätteen ja 
muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn 
yleissopimuksen pöytäkirjan (Lontoon pöytäkirja) liitteen 4 mukaisiin valvonta- ja 
seurantavelvollisuuksiin. Koska direktiiviä on määrä soveltaa myös Lontoon pöytäkirjan 
soveltamisalueella, kansainvälinen oikeus edellyttää valvontavelvollisuuksien ulottamista 
tällaisiin aineisiin.
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Tarkistus 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

d) havaita ympäristöön, väestöön tai 
ympäröivän biosfäärin hyödyntäjiin 
kohdistuvat merkittävät kielteiset 
vaikutukset;

d) havaita ympäristöön, hydrologisessa 
kierrossa mukana olevaan veteen,
väestöön tai ympäröivän biosfäärin 
hyödyntäjiin kohdistuvat kielteiset 
vaikutukset;

Or. de

Perustelu

Artiklan d kohdan tähänastinen muotoilu on liian yleinen. Uusi muotoilu on konkreettisempi 
ja ottaa myös hydrologisessa kierrossa mukana olevan veden mukaan sääntelyn piiriin.

Tarkistus 323
Adam Gierek

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

Komission teksti Tarkistus

d) havaita ympäristöön, väestöön tai 
ympäröivän biosfäärin hyödyntäjiin 
kohdistuvat merkittävät kielteiset 
vaikutukset;

d) havaita ympäristöön, alueella asuvaan 
väestöön tai varastointikompleksin 
maanpäällisen ympäristön biosfäärin tai 
sen maanalaisen osan geosfäärin 
hyödyntäjiin kohdistuvat merkittävät 
kielteiset vaikutukset;

Or. pl

Perustelu

Ympäristön käsitettä on täsmennettävä.
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Tarkistus 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Komission teksti Tarkistus

f) arvioida, pysyykö varastoitu 
hiilidioksidi täydellisesti eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen.

f) päivittää varastointipaikan pitkän ja 
lyhyen aikavälin turvallisuutta ja eheyttä 
koskeva arvio 4 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa suuntaviivoissa 
määriteltävien kvantitatiivisten 
arviointiperusteiden pohjalta.

Or. en

Perustelu

Komission esittämä teksti on liian moniselitteinen. Tarvitaan erityiset kvantitatiiviset 
arviointiperusteet.

Tarkistus 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet, joilla estetään hiilidioksidin varastoinnin 
meriympäristölle aiheuttamat vahingot.
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Tarkistus 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seurannan on perustuttava 
seurantasuunnitelmaan, jonka 
toiminnanharjoittaja laatii liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja joka 
toimitetaan toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 5 kohdan ja 
9 artiklan 5 kohdan mukaisesti. 
Suunnitelma on päivitettävä liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja joka 
tapauksessa joka viides vuosi tekniikan 
kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Päivitetyt suunnitelmat on toimitettava 
uudelleen toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäviksi.

2. Seurannan on perustuttava 
seurantasuunnitelmaan, jonka 
toiminnanharjoittaja laatii liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja joka 
toimitetaan toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 5 kohdan ja 
9 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Viimeksi 
mainitun olisi myös suoritettava validointi 
ja varmentaminen. Suunnitelma on 
päivitettävä liitteessä II esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja joka tapauksessa 
joka viides vuosi tekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Päivitetyt 
suunnitelmat on toimitettava uudelleen
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäviksi.

Or. en

Perustelu

Valvontaan tulisi liittyä varmentamis- ja validointimenettely, jotta taataan, että varastointi 
tapahtuu turvallisesti.

Tarkistus 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanharjoittajan on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle sen 
vahvistamin määräajoin ja joka 
tapauksessa vähintään kerran vuodessa 

Toiminnanharjoittajan on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle sen 
vahvistamin määräajoin ja joka 
tapauksessa vähintään kerran vuodessa
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seuraavat tiedot: raportoitujen tietojen yhdenmukaisuuden 
ja seurattavuuden varmistavan 
yhdenmukaistetun raportin muodossa 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Tarvitaan yhteinen raportointimuoto, jotta voidaan taata yhdenmukaisuus ja seurattavuus.

Tarkistus 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännölliset tarkastukset on tehtävä 
vähintään kerran vuodessa. Niissä on 
tutkittava asiaan kuuluvat injektointi- ja 
seurantalaitteistot sekä kaikki 
varastointikompleksista aiheutuvat 
merkitykselliset ympäristövaikutukset.

3. Säännölliset tarkastukset on tehtävä 
kerran vuodessa ensimmäisten kymmenen 
vuoden ajan injektointien alkamisesta ja 
sen jälkeen niin usein, kuin 
toimivaltainen viranomainen katsoo 
tarpeelliseksi. Niissä on tutkittava asiaan 
kuuluvat injektointi- ja seurantalaitteistot 
sekä kaikki varastointikompleksista 
aiheutuvat merkitykselliset 
ympäristövaikutukset.

Or. en

Tarkistus 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
ilmetessä toiminnanharjoittaja ilmoittaa 
asiasta välittömästi toimivaltaiselle 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen, joilla 
voi olla kielteinen vaikutus ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, sellaisina kuin 
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viranomaiselle ja toteuttaa tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet.

ne on määritelty 4 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuissa suuntaviivoissa 
määriteltyjen arviointiperusteiden 
mukaisesti, ilmetessä toiminnanharjoittaja 
ilmoittaa asiasta välittömästi 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja toteuttaa 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan konkreettisia mitattavissa olevia arviointiperusteita ja suuntaviivoja.

Tarkistus 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaatimusten yhdenmukainen täytäntöönpano edellyttää sitovaa tarkastelua yhteisön tasolla. 
Kansalaisilla olisi oltava täysi oikeus tutustua näihin tietoihin.
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Tarkistus 331
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä tai erilaisia toimenpiteitä 
kuin ne, jotka mainitaan korjaavia 
toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa. 
Toimivaltainen viranomainen voi myös 
milloin tahansa toteuttaa itse korjaavia 
toimenpiteitä, jolloin se perii kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 332
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

siirtoa myös varastointipaikan sinetöinnistä
ja suojaamisesta sekä kaikkien
laitteistojen purkamisesta.

Or. pl

Perustelu

Kun hiilidioksidin varastointiin käytettävä geologinen sijoituspaikka on suljettu, siitä vastaa 
yhteisön lainsäädännön ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti paikallinen 
(kansallinen) viranomainen.

Tarkistus 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, 
toiminnanharjoittaja vastaa edelleen tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle 18 artiklan 
1–4 kohdan mukaisesti. 
Toiminnanharjoittaja vastaa myös 
varastointipaikan sinetöinnistä ja 
injektointilaitteistojen purkamisesta.
Toiminnanharjoittajan vastuun olisi 
jatkuttava ainakin 100 vuotta paikan 
sulkemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Geologien mukaan ongelmia voi esiintyä vielä yli 100 vuoden kuluttua varastointipaikan
sulkemisesta.
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Tarkistus 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, 
toiminnanharjoittaja vastaa edelleen tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle 18 artiklan 
1–4 kohdan mukaisesti. Varastointipaikan 
sulkeminen päättyy vasta, kun 
toiminnanharjoittaja on sinetöinyt
varastointipaikan ja purkanut 
injektointilaitteistot.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan ensinnäkin ylipäänsä käyttää 18 artiklan 1 kohdan 
sääntelyä ja toiseksi estää, että vastuu suljetuista varastointipaikoista siirtyy viranomaisille 
ilman, että sinetöinti on suoritettu täydellisesti ja että injektointilaitteet on purettu kokonaan 
18 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 335
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti, 

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

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisesta ylläpidosta, seurannasta, 
valvonnasta, raportoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä. Se vastaa myös muusta 
asiaan liittyvästä yhteisön lainsäädännöstä
ja kansallisesta lainsäädännöstä
johtuvista velvollisuuksista, mukaan 
luettuna hiilidioksidin geologisissa 
rakenteissa tapahtuvan pitkäaikaisen 
neutralisoitumisprosessin valvonnasta. 
Tässä direktiivissä säädetyt sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevat velvollisuudet on 
täytettävä alustavan sulkemisen jälkeistä 
aikaa koskevan suunnitelman pohjalta, joka 
on toimitettu jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi 7 artiklan
7 kohdan ja 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti 
ja joka on tarvittaessa päivitetty.

Or. pl

Perustelu

Kun otetaan huomioon myöhemmät edut, jotka liittyvät varastointipaikkojen sijoitusalueiden 
hyödyntämiseen, käytössä on oltava tietoja hiilidioksidin kemiallisen neutralisoitumisen 
edistymisestä.

Tarkistus 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti, 
toimivaltainen viranomainen vastaa tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista. Tässä direktiivissä 

4. Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti, 
toimivaltainen viranomainen vastaa tämän 
direktiivin ja muun yhteisön 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
siten, että yleinen vastuu säilyy 
toiminnanharjoittajalla. Tässä 
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säädetyt sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevat velvollisuudet on täytettävä 
alustavan sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevan suunnitelman pohjalta, joka on 
toimitettu toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 kohdan ja 
9 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja joka on 
tarvittaessa päivitetty.

direktiivissä säädetyt sulkemisen jälkeistä 
aikaa koskevat velvollisuudet on täytettävä 
alustavan sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevan suunnitelman pohjalta, joka on 
toimitettu toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 kohdan ja 
9 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja joka on 
tarvittaessa päivitetty.

Or. en

Perustelu

Kaikkien oikeudellisten velvoitteiden siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle antaa 
huonon signaalin mahdollisille toimijoille. Olisi sovellettava muita yhteisön lainsäädännön ja 
erityisesti direktiivin 2004/35/EY säännöksiä, jotta voidaan luoda vastuujärjestelmä, joka on 
lähempänä aiheuttamisperiaatetta.

Tarkistus 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4.  Jos varastointipaikka on suljettu 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti, 
toimivaltainen viranomainen vastaa tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisesta 
ylläpidosta, seurannasta, valvonnasta, 
raportoinnista ja korjaavista toimenpiteistä 
sekä muusta asiaan liittyvästä yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista. Tässä direktiivissä 
säädetyt sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevat velvollisuudet on täytettävä 
alustavan sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskevan suunnitelman pohjalta, joka on 
toimitettu toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 kohdan ja 
9 artiklan 7 kohdan mukaisesti ja joka on 
tarvittaessa päivitetty. Jos toimivaltainen 
viranomainen toteuttaa nämä 
toimenpiteet itse, se perii kustannukset 
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takaisin toiminnanharjoittajalta. Jos tämä 
ei ole mahdollista, käytetään 19 artiklan 
2 kohdan mukaista rahavakuutta.

Or. de

Perustelu

Artiklan 4 kohdan mukaan jälkihoitovaatimukset voivat siirtyä toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jos varastointilupa peruutetaan etuajassa (merkittävien häiriöiden tai 
puutteellisen luotettavuuden vuoksi). Sääntöjen mukaisen sulkemisen tapauksessa siitä vastaa 
toiminnanharjoittaja (17 artiklan 2 kohta).  Jos sulkeminen tapahtuu velvollisuuksien 
laiminlyönnin vuoksi, on vaadittava, että toiminnanharjoittaja on joka tapauksessa edelleen 
taloudellisesti vastuussa ja että viranomainen voi (16 artiklan tapaan) vaatia korvauksia tai 
käyttää tähän rahavakuutta.

Tarkistus 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittaja vastaa kustannuksista, jos vahinkoja ilmenee paikan sulkemisen 
jälkeen.
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