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Ændringsforslag 339
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når 
alle tilgængelige oplysninger peger i 
retning af, at den lagrede CO2 vil forblive 
fuldstændig indesluttet i al fremtid. I dette 
øjemed udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen;

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg 
til den kompetente myndighed efter 
udløbet af en periode på 100 år, og efter 
at alle betingelserne i lagringstilladelsen 
til overdragelse af ansvaret er opfyldt. I 
dette øjemed udarbejder operatøren en 
rapport til dokumentation af, at dette 
kriterium er opfyldt, og forelægger den for 
den kompetente myndighed med henblik 
på dennes godkendelse af overdragelsen;

Or. en

Begrundelse

Geologer mener, at der stadig kan opstå problemer mere end 100 år efter lukningen af et 
lagringsanlæg.

Ændringsforslag 340
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 

1a. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
ligger ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
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forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når 
alle tilgængelige oplysninger peger i 
retning af, at den lagrede CO2 vil forblive 
fuldstændig indesluttet i al fremtid. I dette 
øjemed udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen;

forpligtelser, fortsat hos operatøren i en 
mellemliggende periode efter lukningen 
på mindst 50 år. Overdragelse til de 
kompetente myndigheder skal kun ske i 
slutningen af den indledende periode på 
50 år, hvis og når alle tilgængelige 
oplysninger peger i retning af, at den 
lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid, og kriterierne i 
lagringstilladelsen med henblik på 
overdragelse af ansvaret er opfyldt. I dette 
øjemed udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at kriterierne er opfyldt, 
og forelægger den for den kompetente 
myndighed med henblik på dennes 
godkendelse af overdragelsen;

Or. en

Begrundelse

En mellemliggende minimumsperiode efter lukningen, hvor ansvaret for lagringsanlægget 
fortsat ligger hos operatørerne, vil beskytte de kompetente myndigheder mod for tidligt at 
påtage sig ansvaret for lagret CO2. Det vil ligeledes være yderligere et incitament til korrekt 
forvaltning af anlægget og vedligeholdelse under driften af anlægget og lukningsperioden, 
eftersom operatørerne fortsat vil være ansvarlige i en fast periode og ikke bliver fritaget for 
ansvaret, før det anføres, at lagret CO2 vil blive indesluttet, og at alle krav i 
lagringstilladelsen med henblik på overdragelse af ansvaret er opfyldt.

Ændringsforslag 341
Bairbre de Brún og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
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at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed 
udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen;

at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig 
indesluttet i al fremtid. I dette øjemed 
udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen. 
Operatøren skal fortsat være ansvarlig for 
alle skader som følge af dennes fejl eller 
forsømmelse, selv om sådanne skader kun 
opstår efter den i denne artikel nævnte 
overdragelse.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der i en lang periode efter lukningen af et lagringsanlæg fortsat er en betydelig 
risiko, er det ikke rimeligt at overdrage ansvaret for anlægget til den kompetente myndighed. 
Hvor der foreligger fejl eller forsømmelser, bør ansvaret fortsat ligge hos operatøren.

Ændringsforslag 342
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at den lagrede CO2 vil forblive 
fuldstændig indesluttet i al fremtid. I dette 
øjemed udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at dette kriterium er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen;

1. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
overdrages ansvaret for det lukkede anlæg, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser, til den kompetente 
myndighed på dennes initiativ eller efter 
anmodning fra operatøren, hvis og når alle 
tilgængelige oplysninger peger i retning af, 
at alle kriterierne vedrørende 
fuldstændighed i henhold til dette direktiv 
eller i lagringstilladelsen er opfyldt, så den 
lagrede CO2 vil blive indesluttet. I dette 
øjemed udarbejder operatøren en rapport til 
dokumentation af, at disse kriterier er 
opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
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dennes godkendelse af overdragelsen;

Or. en

Begrundelse

"I al fremtid" er upræcist. Det er et krav, at kriterier for lagringens fuldstændighed og 
overdragelsen af ansvar er indeholdt i direktivet eller i selve lagringstilladelsen.

Ændringsforslag 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf;

udgår

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.
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Ændringsforslag 344
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf;

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle 
godkendelsesbeslutninger fra den 
kompetente myndighed i medfør af stk. 1, 
herunder operatørens rapporter og alt andet 
materiale, som er indgået i den kompetente 
myndigheds overvejelser. Kommissionen 
kan afgive udtalelse om  
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf;

Or. en

Ændringsforslag 345
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf;

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1;

Or. en
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Begrundelse

En gennemgang af udkast til lagringstilladelser vil medføre forsinkelser i 
ansøgningsprocessen. Vi foreslår, at der i nationale regler stilles krav om, at Kommissionen 
skal informeres, når der udstedes nye tilladelser.

Ændringsforslag 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf;

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til
godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har truffet i medfør 
af stk. 1;

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er medlemsstaterne ansvarlige for at 
overdrage ansvaret fra operatøren til myndigheden.

Ændringsforslag 347
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
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godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen kan afgive 
udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf;

godkendelsesbeslutninger, som den 
kompetente myndighed har udarbejdet i 
medfør af stk. 1, herunder operatørens 
rapporter og alt andet materiale, som er 
indgået i den kompetente myndigheds 
overvejelser. Kommissionen afgiver en 
bindende udtalelse om udkast til 
godkendelsesbeslutninger senest seks 
måneder efter forelæggelsen heraf. 
Bestemmelserne i artikel 6, stk. 2a, finder 
ligeledes anvendelse på udkast til 
godkendelsesbeslutninger;

Or. en

Begrundelse

Den bindende udtalelse på fællesskabsniveau er nødvendig for at sikre konsekvens i 
gennemførelsen af kravene.

Ændringsforslag 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen den endelige beslutning og 
begrunder eventuelle afvigelser fra 
Kommissionens udtalelse;

udgår

Or. de

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.
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Ændringsforslag 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen den endelige beslutning og 
begrunder eventuelle afvigelser fra 
Kommissionens udtalelse;

udgår

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og subsidiaritet.

Ændringsforslag 350
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen den endelige beslutning og
begrunder eventuelle afvigelser fra 
Kommissionens udtalelse;

3. Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen den endelige beslutning;

Or. en

Begrundelse

En gennemgang af udkast til lagringstilladelser vil medføre forsinkelser i 
ansøgningsprocessen. Vi foreslår, at der i nationale regler stilles krav om, at Kommissionen 
skal informeres, når der udstedes nye tilladelser.
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Ændringsforslag 351
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, fortsætter overvågningen permanent i 
en periode på mindst 30 år fra den dag, 
hvor tilladelsen blev udstedt;

Or. en

Begrundelse

Den permanente overvågning bør bibeholdes i en periode på mindst 30 år for at sikre, at 
lagringen af CO2-komplekser er sikker og for at sikre, at der hurtigt kan træffes korrigerende 
foranstaltninger i tilfælde af lækager.
Perioden efter tilbagetrækningen af lagret CO2 er den vigtigste, da der efter en fuldstændig 
forsegling kan ske negativ aktivitet i klippegrunden (klippetryk, vandring af CO2, lækager 
mv.)

Formålet med ændringsforslaget er at beskytte medlemsstaten mod fejl eller forsømmelser fra 
operatørernes side.

Ændringsforslag 352
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets 
omfang og de udbedrende 

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, bør det tillades, at den regelmæssige 
kontrol ophører, og at overvågningen kan 
reduceres til et niveau, der gør det muligt 
at påvise lækager eller væsentlige 
uregelmæssigheder. Hvis der påvises 
væsentlige uregelmæssigheder, træffer de 
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foranstaltningers effektivitet; kompetente myndigheder de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger. I tilfælde 
af at lukningen af lagringsanlægget 
og/eller overdragelsen af ansvaret er 
baseret på upræcise eller forkerte 
oplysninger, er operatøren fortsat 
ansvarlig for omkostningerne i 
forbindelse med de korrigerende 
foranstaltninger og alle skader på 
menneskers sundhed eller miljøet. I alle 
andre tilfælde dækkes de relevante 
omkostninger samt omkostninger i 
forbindelse med overvågning af den i 
artikel 19a nævnte fond, som finansieres 
af operatørernes bidrag og forvaltes af 
den kompetente myndighed;

Or. en

Begrundelse

Overvågning efter overdragelse af ansvar giver en ekstra sikkerhed for, at lagringsanlægget 
fortsat opfører sig som forventet.

Det aktuelle forslag til direktiv giver mulighed for, at omkostningerne i forbindelse med 
overvågning og korrigerende foranstaltninger efter overdragelsen af ansvaret på lang sigt 
bæres fuldstændigt af medlemsstaten (og per definition af skatteyderne), medmindre der kan 
påvises fejl eller forsømmelser fra operatørens side. For at dække omkostningerne i 
forbindelse med overvågning og korrigerende foranstaltninger efter ansvarsoverdragelsen er 
det kun rimeligt at indarbejde bestemmelser om en fond, som finansieres af operatørernes 
bidrag.

Ændringsforslag 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen reduceres til et 
omfang, som giver mulighed for at 
konstatere udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder. Påvises der udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder, 
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og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

intensiveres overvågningen, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

Or. de

Begrundelse

Retten til at indstille overvågningen efter ansvarets overgang betyder, at det først vil være 
muligt at konstatere udsivninger, som på deres side skal føre til en genoptagelse af 
overvågningen, når der allerede er sket en skade. I stedet skal der opretholdes en 
overvågningsordning i det mindste på et minimumsniveau. 

Ændringsforslag 354
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen reduceres til et 
niveau, som gør det muligt at påvise 
lækager eller væsentlige 
uregelmæssigheder. Påvises der udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder, 
intensiveres overvågningen, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

Or. en

Begrundelse

Der er behov for overvågning efter ansvarsoverdragelsen til den kompetente myndighed.



PE409.632v01-00 14/71 AM\734311DA.doc

DA

Ændringsforslag 355
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, fortsætter overvågningen i de næste 100 
år. Derefter kan den reduceres væsentligt. 
Påvises der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

Or. en

Begrundelse

Geologer mener, at der stadig kan opstå problemer mere end 100 år efter lukningen af et 
lagringsanlæg.

Ændringsforslag 356
Bairbre de Brún og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen reduceres. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid fuldt ud, så vidt 
det er påkrævet til at vurdere problemets 
omfang og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet;

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der fastholdes et vist niveau af overvågning på lagringsanlægget efter 
lukningen og indtil det injicerede CO2 er fuldt ud stabiliseret.

Ændringsforslag 357
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør;

6. Overvågningsperioden efter 
ansvarsoverdragelsen kan forlænges eller 
genoptages, hvis der påvises lækager eller 
væsentlige uregelmæssigheder.

Or. en

Begrundelse

Den permanente overvågning bør bibeholdes i en periode på mindst 30 år for at sikre, at 
lagringen af CO2-komplekser er sikker og for at sikre, at der hurtigt kan træffes korrigerende 
foranstaltninger i tilfælde af lækager.

Perioden efter tilbagetrækningen af lagret CO2 er den vigtigste, da der efter en fuldstændig 
forsegling kan forekomme negativ aktivitet i klippegrunden (klippetryk, vandring af CO2, 
lækager mv.)

Formålet med ændringsforslaget er at beskytte medlemsstaten mod forsømmelige eller falske 
operatører.

Ændringsforslag 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 

6. Hvis der påvises væsentlige 
uregelmæssigheder, træffer de 
kompetente myndigheder de nødvendige 
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omkostninger hos den tidligere operatør; korrigerende foranstaltninger. I tilfælde 
af at lukningen af lagringsanlægget er 
baseret på upræcise eller forkerte 
oplysninger, dækker operatøren 
omkostningerne i forbindelse med de 
korrigerende foranstaltninger og er 
fortsat ansvarlig for alle skader på 
menneskers sundhed eller miljøet. I alle 
andre tilfælde dækkes omkostningerne af 
den i artikel 19a etablerede fond, som 
finansieres af operatørernes bidrag og 
forvaltes af den kompetente myndighed;

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af at ansvarsoverdragelsen er baseret på forkerte oplysninger, skal anlæggets 
operatører betale omkostningerne i forbindelse med at afhjælpe skader på miljøet og den 
offentlige sundhed.

Ændringsforslag 359
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør;

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør. 
Dette gælder ikke, hvor lukningen af et 
lagringsanlæg som følge af fejl eller 
forsømmelser fra operatørens side er 
baseret på upræcise eller forkerte 
oplysninger. I dette tilfælde er operatøren 
fortsat ansvarlig for omkostningerne i 
forbindelse med de korrigerende 
foranstaltninger til afhjælpning af skader 
på menneskers sundhed eller miljøet. I 
alle andre tilfælde dækkes de relevante 
omkostninger samt omkostninger i 
forbindelse med overvågning af den i 
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artikel 19a nævnte fond, som finansieres 
af operatørernes bidrag og forvaltes af 
den kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle forslag til direktiv giver mulighed for, at omkostningerne i forbindelse med 
overvågning og korrigerende foranstaltninger efter overdragelsen af ansvaret på lang sigt 
bæres fuldstændigt af medlemsstaten (og per definition af skatteyderne), medmindre der kan 
påvises fejl eller forsømmelser fra operatørens side. For at dække omkostningerne i 
forbindelse med overvågning og korrigerende foranstaltninger efter overdragelsen af ansvar 
er det kun rimeligt at indarbejde bestemmelser om en fond, som finansieres af operatørernes 
bidrag.

Ændringsforslag 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør;

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør. 
Dette gælder ikke i tilfælde af fejlagtige
oplysninger, fortielse af relevante 
oplysninger, uagtsomhed, forsætlig 
vildledning eller misbrug. Artikel 19, stk. 
2, berøres ikke;

Or. de

Begrundelse

Denne formulering sikrer, at der også kan gøres regres mod operatøren efter overdragelsen 
af ansvaret til det offentlige, hvis forudsætningerne i punkt 2 foreligger. I punkt 3 præciseres 
det, at der i øvrigt er mulighed for at finansiere de afholdte omkostninger gennem den i 
artikel 19, stk. 3 (nyt), omhandlende fond. 
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Ændringsforslag 361
Bairbre de Brún og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør;

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør, 
dog ikke hvor der er sket skade som følge 
af fejl eller forsømmelser fra operatørens 
side, selv om en sådan skade først 
fremkommer efter den i artikel 18 anførte 
overdragelse;

Or. en

Begrundelse

Eftersom der i en lang periode efter lukningen af et lagringsanlæg fortsat er en betydelig 
risiko, er det ikke rimeligt at overdrage ansvaret for anlægget til den kompetente myndighed.
Hvor der foreligger fejl eller forsømmelser, bør ansvaret fortsat ligge hos operatøren.

Ændringsforslag 362
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra c), anses 
ansvarsoverdragelsen for at finde sted, 
hvis og når alle tilgængelige oplysninger 
peger i retning af, at den lagrede CO2 vil 
forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid, og når lagringsanlægget er 
forseglet og injektionsanlæggene fjernet;

7. Der skal ske dækning af påløbne 
omkostninger fra den tidligere operatør 
efter ansvarsoverdragelsen til den 
kompetente myndighed i henhold til stk. 1 
til 4, hvis der opstår en væsentlig 
uregelmæssighed som følge af fejl hos 
operatøren.

Or. en
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Begrundelse

Den permanente overvågning bør bibeholdes i en periode på mindst 30 år for at sikre, at 
lagringen af CO2-komplekser er sikker og for at sikre, at der hurtigt kan træffes korrigerende 
foranstaltninger i tilfælde af lækager.

Perioden efter tilbagetrækningen af lagret CO2 er den vigtigste, da der efter en fuldstændig 
forsegling kan forekomme negativ aktivitet i klippegrunden (klippetryk, vandring af CO2, 
lækager mv.)

Formålet med ændringsforslaget er at beskytte medlemsstaten mod forsømmelige eller falske 
operatører.

Ændringsforslag 363
Adam Gierek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

1. Kommissionen og medlemsstaterne
sørger for, at ansøgeren på grundlag af 
nærmere bestemmelser, der fastsættes af 
Kommissionen og medlemsstaterne, inden 
indgivelse af en ansøgning om 
lagringstilladelse træffer passende 
finansielle forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at enhver forpligtelse, 
som følger af gennemførelsen af dette 
direktiv, kan opfyldes;

Or. pl

Begrundelse

De nødvendige finansielle midler til indførelse af  CCS-teknologierne kan stamme fra 
emissionsgebyrer.
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Ændringsforslag 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren i henhold til en transparent 
efterprøvning af hans soliditet og en 
risikoafhængig vurdering af en eventuel 
skades størrelse ved lagringens 
påbegyndelse træffer passende 
forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende med henblik på at sikre, at 
alle forpligtelser, som følger af dette 
direktiv, herunder bestemmelserne om 
nedlukningsprocedurer og efterbehandling, 
såvel som forpligtelser, der måtte følge af 
inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
kan opfyldes;

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede ændring skal sikre, at der stilles sikkerhed af passende omfang.

Ændringsforslag 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden tildeling af
lagringstilladelse træffer passende 
forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende med henblik på at sikre, at 
alle forpligtelser, som følger af dette 
direktiv, herunder bestemmelserne om 
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bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

nedlukningsprocedurer og efterbehandling, 
såvel som forpligtelser, der måtte følge af 
inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
kan opfyldes;

Or. de

Begrundelse

Det er unødvendigt strengt og omkostningskrævende at kræve sikkerhedsstillelse før 
indgivelse af en ansøgning. Det er imidlertid nødvendigt, at der stilles finansiel sikkerhed, før 
tilladelsen tildeles.

Størrelsen af den finansielle sikkerhed skal præciseres på EU-plan og defineres tilstrækkeligt 
højt.

Ændringsforslag 366
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden tildeling af
lagringstilladelse træffer passende 
forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende med henblik på at sikre, at 
alle forpligtelser, som følger af dette 
direktiv, herunder bestemmelserne om 
nedlukningsprocedurer og efterbehandling, 
såvel som forpligtelser, der måtte følge af 
inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
kan opfyldes;

Or. de

Begrundelse

Det er unødvendigt strengt og omkostningskrævende at kræve sikkerhedsstillelse før 
indgivelse af ansøgning. Det er imidlertid nødvendigt, at der stilles finansiel sikkerhed, før 
tilladelsen tildeles.
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Ændringsforslag 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, efter tildelingen af en 
lagringstilladelse træffer passende 
forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende med henblik på at sikre, at 
alle forpligtelser, som følger af dette 
direktiv, herunder bestemmelserne om 
nedlukningsprocedurer og efterbehandling, 
såvel som forpligtelser, der måtte følge af 
inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
kan opfyldes;

Or. en

Begrundelse

Forebyggelse af unødvendigt høje omkostninger.

Ændringsforslag 368
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
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henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes. 
Kommissionen udsteder retningslinjer, 
ifølge hvilke medlemsstaterne træffer 
beslutning om omfanget af finansiel 
sikkerhed samt sørger for et minimum af 
finansiel sikkerhed;

Or. en

Begrundelse

For at sikre ensartede spilleregler for alle operatører i EU og undgå konkurrenceforvridning 
bør Kommissionen udstede retningslinjer til medlemsstaterne om beregning af den korrekte 
finansielle sikkerhed samt fastlægge et minimumsbeløb for den finansielle sikkerhed.

Ændringsforslag 369
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes;

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF og direktiv 
2004/35/EF, kan opfyldes. Den finansielle 
sikkerhed bør fastlægges på et niveau, der 
dækker ansvaret for enhver skade, som 
påføres tredjemand, samt omkostninger til 
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afhjælpning af miljøskader, og under 
ingen omstændigheder mindre end [x] 
mia. euro;

Or. en

Begrundelse

Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre finansiel sikkerhed.

Ændringsforslag 370
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den finansielle sikkerhed skal 
justeres løbende for at tage højde for 
ændringer i den vurderede risiko for 
lækage, herunder den mulige udvidelse af 
gyldigheden af den finansielle sikkerhed, 
også efter ansvarsoverdragelsen til den 
kompetente myndighed i henhold til 
artikel 18.

Or. en

Begrundelse

Uanset risikoen for lækage skal den finansielle sikkerhed være validering efter 
ansvarsoverdragelsen til den kompetente myndighed. Denne finansielle sikkerhed skal dække 
opretholdelse af overvågningen og eventuelt korrigerende foranstaltninger under 
hensyntagen til ændringsforslaget til artikel 18.
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Ændringsforslag 371
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 2 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansielle sikkerhedsstillelse eller 
tilsvarende, jf. stk. 1, opretholdes;

2. Den finansielle sikkerhedsstillelse eller 
tilsvarende, jf. stk. 1, er fortsat gyldig og 
effektiv;

a) efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4,

a) efter nedlukning af et lagringsanlæg i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), 
indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4, idet der, hvis det er 
relevant, tages højde for stk. 1a;

Or. en

Begrundelse

Uanset risikoen for lækage skal den finansielle sikkerhed bestå i validering efter 
ansvarsoverdragelsen til den kompetente myndighed. Denne finansielle sikkerhed skal dække 
opretholdelse af overvågningen og eventuelt korrigerende foranstaltninger under 
hensyntagen til ændringsforslaget til artikel 18.

Ændringsforslag 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Fra påbegyndelsen af CO2-
injektionen til nedlukningen af 
lagringsanlægget skal operatøren hvert år 
ved årets udgang indbetale 2 % af den 
aktuelle værdi af de certifikater, som 
operatører af anlæg inden for 
gyldighedsområdet af direktiv 2003/87/EF 
ikke har måttet afgive i det pågældende år 
som følge af lagring af CO2 i dette anlæg, 
til en fond. Denne fond anvendes til at 
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finansiere udgifter, som opstår efter 
overdragelsen af ansvaret til den 
offentlige myndighed. Medlemsstaterne 
etablerer denne fond.

Or. de

Begrundelse

Også efter overdragelsen af ansvaret til den kompetente myndighed vil der være behov for 
midler til personale, overvågning, eventuelle reparationer, løbende vedligeholdelse, 
kompensationer i tilfælde af udsivning og eventuelt andre skader. Overvågning og særligt 3D-
seismiske undersøgelser er arbejds- og omkostningskrævende, og overvågning af borehuller 
og evt. nye boringer og genlukning kan kræve betydelige beløb. Dette skal der tages højde for 
ud fra forsigtigheds- og skadevolderprincippet.

Ændringsforslag 373
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Reservefond

I hver medlemsstat oprettes en særskilt 
reservefond, som vedligeholdes gennem 
årlige bidrag fra lagringsanlæggets 
operatører efter indledningen af CO2-
injektionen. Fonden opretholdes og 
administreres af den kompetente 
myndighed. Operatørernes bidrag er 
knyttet til lagringsanlæggets kapacitet i 
volumenenheder af CO2, operatørens
tidligere resultater og anlæggets 
risikoprofil i henhold til parametrene i 
bilag I. Bidragene skal ydes, indtil 
ansvarsoverdragelsen til den kompetente 
myndighed er gennemført. Fonden skal 
anvendes til at dække den kompetente 
myndigheds omkostninger i forbindelse 
med overvågning, tilsyn og afhjælpning 
efter ansvarsoverdragelsen og 
undtagelsesvis også før en sådan 



AM\734311DA.doc 27/71 PE409.632v01-00

DA

overdragelse, hvor ansvaret ikke er 
dækket af direktiv 2004/35/EF eller 
direktiv 2003/87/EF, og/eller hvis den 
finansielle sikkerhed er utilstrækkelig 
eller utilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af en særskilt reservefond vil give medlemsstaterne yderligere finansiel sikkerhed 
til at dække omkostningerne i forbindelse med overvågning, tilsyn og afhjælpning, når 
ansvaret for lagringsanlæggene overdrages fra operatørerne. Det vil ligeledes være en 
supplerende indtægtskilde for medlemsstaterne i tilfælde af finansiel insolvens hos 
operatørerne eller uforudsete ansvarsmæssige problemer, som ikke er dækket af direktiv 
2004/35/EF eller direktiv 2003/87/EF.

Ændringsforslag 374
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
I hver medlemsstat oprettes en særskilt 
reservefond, som vedligeholdes gennem 
årlige fælles bidrag fra lagringsanlæggets 
operatører og elproducenter. Fonden 
opretholdes og administreres af den 
kompetente myndighed. Operatørernes 
bidrag står i forhold til lagringsanlæggets 
kapacitet i volumenenheder af CO2, 
operatørens tidligere resultater og 
anlæggets risikoprofil i henhold til 
parametrene i bilag I. Bidragene ophører, 
når ansvarsoverdragelsen til den 
kompetente myndighed er gennemført.
Fonden skal anvendes til at dække 
omkostninger i forbindelse med 
overvågning og korrigerende 
foranstaltninger samt omkostninger i
forbindelse med afhjælpning af 
traditionelle skader (f.eks. skader på 
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sundhed, ejendom mv.) og miljøskader 
efter ansvarsoverdragelsen og 
undtagelsesvist også før en sådan 
overdragelse, hvor ansvaret ikke er 
dækket af direktiv 2004/35/EF eller 
direktiv 2003/87/EF, og/eller hvis den 
finansielle sikkerhed er utilstrækkelig 
eller utilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Elproducenter og anlægsoperatører bør i fællesskab bidrage til en fond, som har til formål at 
dække omkostningerne i forbindelse med overvågning og korrigerende foranstaltninger samt 
omkostninger i forbindelse med afhjælpning af skader efter overdragelsen af ansvar.

Ændringsforslag 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at potentielle 
brugere, i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan få adgang til CO2-transportnet og -
lagringsanlæg med henblik på geologisk 
lagring af den frembragte og separerede 
CO2;

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at potentielle 
brugere, i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan få adgang til CO2-transportnet og -
lagringsanlæg med henblik på geologisk 
lagring af den frembragte og separerede 
CO2. Til dette formål skal pipelines, som 
godkendes i fremtiden, generelt 
dimensioneres således, at de principielt er 
egnede til at optage enhver CO2-strøm 
med en bestemt minimumskvalitet. Denne 
værdi fastsættes i udvalgsproceduren.

Or. de

Begrundelse

Dermed kan man forhindre adgangsbegrænsninger og diskriminering på grund af påstået 
manglende teknisk kompatibilitet. Desuden får alle, som opfører anlæg i Europa, sikkerhed 
for, at deres CO2 - hvis de forbehandler den til en bestemt kvalitetsstandard - ikke bliver 
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udelukket på grund af manglende teknisk kompatibilitet i transportnettet.  

Ændringsforslag 376
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at potentielle 
brugere, i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan få adgang til CO2-transportnet og -
lagringsanlæg med henblik på geologisk 
lagring af den frembragte og separerede 
CO2;

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at potentielle 
brugere, i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan få adgang til CO2-transportnet og -
lagringsanlæg med henblik på geologisk 
lagring af den frembragte og separerede 
CO2. Brugere skal dog bære de fulde 
omkostninger i forbindelse med adgang til 
sådanne net og anlæg;

Or. en

Begrundelse

Elproducenter bør dække omkostningerne i forbindelse med transport (og eventuel lagring) af 
deres CO2-emissioner.

Ændringsforslag 377
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives, og den 
udføres af transportoperatører, som er 
fuldt ud adskilt fra både 
lagringsanlæggets operatører og brugere 
(dvs. elproducenter). Medlemsstaterne 
påser, at der er fair og åben adgang, under 
hensyntagen til;
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Or. en

Begrundelse

For at sikre fri konkurrence og lige adgang bør transportoperatørerne være fuldt ud adskilt 
fra både lagringsanlæggets operatører og elproducenter.

Ændringsforslag 378
Dimitrios Papadimoulis og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives på en 
gennemsigtig, objektiv og 
ikkediskriminerende måde. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal garantere åben adgang gennem gennemsigtige og objektive kriterier. 

Ændringsforslag 379
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at princippet om 
åben adgang på ikkediskriminerende 
betingelser anvendes, under hensyntagen 
til;
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Or. en

Begrundelse

Begrebet "fair" i en juridisk tekst kan give fortolkningsmæssige problemer, da det indeholder 
et subjektivt og et moralsk element, hvorimod begrebet "ikkediskriminerende" er almindeligt. 

Ændringsforslag 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair, 
ikkediskriminerende og åben adgang, 
under hensyntagen til;

Or. de

Begrundelse

Det er afgørende for de enkelte operatører, at der er fair, åben og ikkediskriminerende 
adgang.

Ændringsforslag 381
Riitta Myller

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne sikrer, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til;

Or. fi
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Ændringsforslag 382
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvor stor en lagringskapacitet der er 
eller efter et rimeligt skøn kan stilles til 
rådighed i de i medfør af artikel 4 
fastslagte områder, og hvor stor en 
transportkapacitet der er eller efter et 
rimeligt skøn kan stilles til rådighed,

a) hvor stor en lagringskapacitet der er til 
rådighed i de i medfør af artikel 4 
fastslagte områder, og hvor stor en 
transportkapacitet der er til rådighed,

Or. en

Begrundelse

Udeladelse af forslaget om at stille til rådighed efter et rimeligt skøn – dette ville efter vores 
mening svare til en forpligtelse til udvidelse. I betydningen økonomisk levedygtighed med 
hensyn til de høje investeringsomkostninger skal det være muligt at indgå langsigtede 
kontrakter med kunder om adgang til transport/lagringsanlægget.

Ændringsforslag 383
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor stor en andel af deres CO2-
reduktionsforpligtelser ifølge 
internationale retsakter og 
fællesskabslovgivningen de agter at 
opfylde gennem CO2-separation og 
geologisk lagring,

udgået

Or. en
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Begrundelse

Udeladelse af hele sætningen. Indarbejdelse af den særlige reduktionsforpligtelse i henhold til 
internationale og europæiske aftaler eller standarder i forbindelse med gennemførelsen af 
adgangsreglerne i den nationale lovgivning fører ingen steder hen og kan medføre ulige 
behandling af operatørerne i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 384
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nødvendigheden af at imødekomme 
behørigt dokumenterede rimelige behov 
hos ejeren eller operatøren af CO2-
lagringsanlægget eller -transportnettet og 
de interesser, som gør sig gældende for alle 
andre potentielt berørte brugere af lageret 
eller nettet eller relevante forarbejdnings-
eller håndteringsfaciliteter, og,

d) nødvendigheden af at imødekomme 
behørigt dokumenterede rimelige behov 
hos ejeren eller operatøren af CO2-
lagringsanlægget eller -transportnettet og 
de interesser, som gør sig gældende for alle 
andre potentielt berørte brugere af lageret 
eller nettet eller relevante forarbejdnings-
eller håndteringsfaciliteter. Disse rimelige 
behov hos ejeren eller operatøren af CO2-
lagringsanlægget eller -transportnettet er 
primært den sikre mulighed for 
transport/lagring af den 
egenproducerede/bundne CO2-strøm med 
hensyn til den tilgængelige kapacitet samt 
vedligeholdelse af den nødvendige 
finansielle sikkerhed til udvikling af 
infrastrukturen eller driften af 
anlæggene;

Or. en

Begrundelse

Det primære mål bør være, at operatørerne af CO2-lagringsanlægget eller -transportnettet 
selv er berettiget til at anvende CCS-faciliteterne og lagringskapaciteten til deres egen CO2-
strøm og nå deres egne obligatoriske CO2-reduktionsmål for at have stærke incitamenter til 
de nødvendige høje investeringer til bygning og udvikling af de nødvendige installationer. 
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Ændringsforslag 385
Chris Davies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) behovet for at sikre, at der udarbejdes 
tilstrækkelige bestemmelser med henblik 
på at fastlægge betingelser for 
grænseoverskridende strømme og 
transitstrømme af CO2 på en måde, der 
udelukker konkurrenceforvridninger som 
følge af den geografiske placering af 
potentielle brugere inden for EU.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at operatørerne i medlemsstater såsom Grækenland ikke stilles 
urimeligt dårligt på grund af deres geografiske placering eller potentielle begrænsninger i 
udviklingen af lagringsanlæg. 

Ændringsforslag 386
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Operatører af CO2-transportnet og af 
lagringsanlæg kan nægte adgang, hvis de 
ikke råder over den fornødne kapacitet. 
Afslag skal være behørigt begrundet;

3. Operatører af CO2-transportnet og af 
lagringsanlæg kan nægte adgang, hvis de 
ikke råder over den fornødne kapacitet, 
eller hvis det er økonomisk urimeligt. 
Afslag skal være behørigt begrundet;

Or. en

Begrundelse

Sammenlignelige europæiske og nationale reguleringer i medlemsstaterne inden for 
gasmarkedet/gastransport indeholder i princippet lignende undtagelser, som er rimelige og 



AM\734311DA.doc 35/71 PE409.632v01-00

DA

begrundede.

Ændringsforslag 387
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Undtagelser

1. 1. Større ny CCS-infrastruktur kan på 
anmodning og i en nærmere angivet 
periode undtages fra bestemmelserne i 
artikel 20 på følgende betingelser:
a) risikoen i forbindelse med 
investeringen skal være så stor, at 
investeringen ikke ville finde sted, 
medmindre der blev indrømmet en 
undtagelse;
b) undtagelsen er ikke til skade for 
konkurrencen eller CCS-markedets 
effektivitet.
2. 2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan fra sag til sag træffe 
beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1. Når det pågældende 
infrastrukturanlæg strækker sig over et 
område, der berører mere end én 
medlemsstat, træffer medlemsstatens 
kompetente myndigheder en fælles 
beslutning. Følgende betingelser finder 
anvendelse på indrømmelse af 
undtagelser:
a) en undtagelse kan omfatte hele eller 
dele af det nye infrastrukturanlægs 
kapacitet;
b) når der træffes beslutning om at 
indrømme en undtagelse, skal der fra sag 
til sag tages stilling til, om det er 
nødvendigt at tidsbegrænse undtagelsen 
og gøre den betinget af 
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ikkediskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om betingelserne, skal der 
navnlig tages hensyn til kontrakternes 
løbetid, den ekstrakapacitet, der skal 
opbygges, projektets tidshorisont og 
nationale forhold;
c) når der indrømmes en undtagelse, kan 
den kompetente myndighed fastsætte 
reglerne og ordningerne for 
administration og kapacitetsfordeling, for 
så vidt dette ikke forhindrer 
gennemførelse af langtidskontrakter;
d) beslutningen om undtagelsen, 
herunder også alle betingelserne, 
begrundes behørigt og offentliggøres.
3. 3. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder udarbejder en klar og fast 
procedure med henblik på anke af 
beslutninger truffet i henhold til denne 
artikel.
4. 4. Betingelserne for en godkendelse af 
en undtagelse i henhold til denne artikel 
må ikke ændres efterfølgende uden alle 
parters samtykke.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en bestemmelse, der gør det muligt for medlemsstaterne på 
veldefinerede betingelser at indrømme undtagelser fra reguleret tredjepartsadgang til CCS-
infrastruktur. Anvendelse af kulstofopsamling og -lagring vil kræve store investeringer i 
infrastruktur. For at tiltrække tilstrækkelig kapital skal investorerne have tillid til, at de kan
sikre sig et afkast på deres investering. Dette ændringsforslag er baseret på artikel 22 i 
direktiv 2003/55/EF (andet gasdirektiv).
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Ændringsforslag 388
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Undtagelser

1. 1. Større ny CCS-infrastruktur kan på 
anmodning og i en nærmere angivet 
periode undtages fra bestemmelserne i 
artikel 20 på følgende betingelser:
a) risikoen i forbindelse med 
investeringen skal være så stor, at 
investeringen ikke ville finde sted, 
medmindre en undtagelse blev 
indrømmet;
b) undtagelsen er ikke til skade for CCS-
markedets effektivitet.
2. 2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan fra sag til sag træffe 
beslutning om de undtagelser, der er 
omhandlet i stk. 1. Når det pågældende 
infrastrukturanlæg strækker sig over et 
område, der berører mere end én 
medlemsstat, træffer medlemsstatens 
kompetente myndigheder en fælles 
beslutning. Følgende betingelser finder 
anvendelse på indrømmelse af 
undtagelser:
a) en undtagelse kan omfatte hele eller 
dele af det nye infrastrukturanlægs 
kapacitet eller en hel eller delvis ændring 
eller forbedring af kapaciteten;
b) når der træffes beslutning om at 
indrømme en undtagelse, skal der fra sag 
til sag tages stilling til, om det er 
nødvendigt at tidsbegrænse undtagelsen 
og gøre den betinget af 
ikkediskriminerende adgang til 
infrastrukturanlægget. Når der træffes 
beslutning om betingelserne, skal der 
navnlig tages hensyn til kontrakternes 
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løbetid, den ekstrakapacitet, der skal 
opbygges, projektets tidshorisont og 
nationale forhold;
c) når der indrømmes en undtagelse, kan 
den kompetente myndighed fastsætte 
reglerne og ordningerne for 
administration og kapacitetsfordeling, for 
så vidt dette ikke forhindrer 
gennemførelse af langtidskontrakter;
d) beslutningen om undtagelsen, 
herunder også alle betingelserne, 
begrundes behørigt og offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter OGP's ændringsforslag vedrørende artikel 20a (ny) med visse mindre ændringer. 
Eftersom der ikke findes noget infrastrukturanlæg til CO2-opsamling, -transport og -binding, 
anses det for at være tilstrækkeligt, at medlemsstaterne kan indrømme undtagelser i forhold 
til den regulerede tredjepartsadgang. Sammenlignelige regler findes også på det europæiske 
og det nationale gasmarked (gastransport).

Ændringsforslag 389
Adam Gierek

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 21 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. International ret anvendes ved 
bilæggelse af grænseoverskridende tvister 
om forholdet mellem medlemsstater og 
tredjelande.

Or. pl

Begrundelse

Det kan vise sig, at geosfæreområdet med kompleks lagring er større end fastlagt i tidligere 
geologiske undersøgelser, samt at det er bredt ud over tredjelande.
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Ændringsforslag 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-
transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser opfylder de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab bestemmelserne 
i dette direktiv og i anden relevant 
fællesskabslovgivning,

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-
transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser opfylder de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab bestemmelserne 
i dette direktiv og i anden relevant 
fællesskabslovgivning. For 
grænseoverskridende lagringsanlæg 
påhviler ansvaret for tildeling af 
tilladelsen den nationale kompetente 
myndighed i den medlemsstat, på hvis 
territorium den formodentlig største del af 
lagringsanlægget ligger.

Or. de

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at sikre kompetence og ansvar.

Ændringsforslag 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-
transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser opfylder de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab bestemmelserne 
i dette direktiv og i anden relevant 
fællesskabslovgivning,

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-
transport, grænseoverskridende 
lagringsanlæg eller grænseoverskridende 
lagringskomplekser opfylder de 
kompetente myndigheder i de berørte 
medlemsstater i fællesskab bestemmelserne 
i dette direktiv og i anden relevant 
fællesskabslovgivning. For 
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grænseoverskridende lagringsanlæg 
findes den nationale myndighed med 
ansvar for udstedelse af tilladelser i den 
medlemsstat, på hvis område den 
forventeligt største del af 
lagringsanlægget er placeret,

Or. en

Begrundelse

Præcisering af ansvaret.

Ændringsforslag 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed opretter og 
fører et register over alle nedlukkede 
lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning;

1. Den kompetente myndighed opretter og 
fører et register over alle nedlukkede 
lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning og øvrige 
relevante oplysninger til vurderingen af, 
at den lagrede CO2 tilbageholdes varigt og 
fuldstændigt.;

Or. de

Begrundelse

Formålet med registret er at have alle oplysninger til rådighed for at kunne vurdere risici, 
som udgår fra anlægget, eller aktiviteter, som kan være til fare for anlægget. Til dette formål 
er det ikke tilstrækkeligt med kort alene.
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Ændringsforslag 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Støtte i indkøringsfasen

Kommissionen udarbejder inden 
udgangen af 2008 en finansieringsplan til 
støtte i indkøringsfasen for CCS. Dette 
finansieringsinstrument kan i perioden 
2008-2012 finansieres af ubrugte midler 
på EU-budgettet og fra 2013 af en del af 
indtægten ved salget af EU-
emissionshandelscertifikater.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt med en konkret finansieringsform for CCS for at sikre dette projekt og 
dermed sikre, at teknologierne udnyttes i hele Europa og anvendes over store områder.

Ændringsforslag 394
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 29 - stk. 1 - litra a
Direktiv 85/337/EEC 
Bilag I – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Rørledninger til transport af gas, olie 
eller kemikalier og rørledninger til 
transport af kuldioxidstrømme med 
henblik på geologisk lagring med en 
diameter på over 800 mm og en længde på 
over 40 km, herunder tilknyttede 

16. Rørledninger med en diameter på over 
800 mm og en længde på over 40 km til 
transport af:
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boosterstationer;
(a) gas, olie eller kemikalier;
(b) kuldioxidstrømme, herunder 
tilknyttede boosterstationer med henblik 
på geologisk lagring.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition skal præciseres. Vores fortolkning er, at tilknyttede boosterstationer 
og rørledninger, som er karakteriseret i definitionen, ligger inden for VVM-direktivets 
anvendelsesområde, uanset hvilken strøm der transporteres. Vi foreslår derfor følgende.

Ændringsforslag 395
Richard Seeber

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 29 - stk. 1 - litra a
Direktiv 85/337/EEC 
Bilag I – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Rørledninger til transport af gas, olie 
eller kemikalier og rørledninger til 
transport af kuldioxidstrømme med henblik 
på geologisk lagring med en diameter på 
over 800 mm og en længde på over 40 km, 
herunder tilknyttede boosterstationer;

16. Rørledninger til transport af gas, olie 
eller kemikalier og rørledninger til 
transport af kuldioxidstrømme med henblik 
på geologisk lagring med en diameter på 
over 800 mm og en længde på over 40 km;

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget "herunder tilknyttede boosterstationer" uden kapacitetsgrænser 
udvides anvendelsesområdet for vurderingen af indvirkningen på miljøet uden begrundelse.
Boosterstationer skal som hidtil kun være underlagt en vurdering af indvirkningen på miljøet, 
hvis en vis kategori af størrelser opfyldes, og ikke uanset grænser.
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Ændringsforslag 396
Chris Davies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 30 – stk. - 1 (nyt)
Direktiv 96/61/EC
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 til 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 9, stk. 3, i direktiv 96/61/EF 
udgår punkt 3, 4, 5 og 6.

Or. en

Begrundelse

I direktivet om EU's emissionshandelsordning fra 2003 blev det forbudt at bruge IPPC-
direktivet fra 1996 til at regulere CO2-emissioner fra store industrielle anlæg med undtagelse 
af under visse særlige omstændigheder. Det voksende behov for at reducere 
drivhusgasemissioner og dermed behovet for at anvende andre instrumenter ud over 
emissionshandelsordningen, f.eks. standarder for produktionsemissioner, betyder, at dette 
forbud ikke længere er passende og derfor bør fjernes.

Ændringsforslag 397
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 30 – punkt - 1 (nyt)
Direktiv 96/61/EC
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 til 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 9, stk. 3, i direktiv 96/61/EF 
udgår punkt 3, 4, 5 og 6.

Or. en

Begrundelse

I direktivet om EU's emissionshandelsordning fra 2003 blev det forbudt at bruge IPPC-
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direktivet fra 1996 til at regulere CO2-emissioner fra store industrielle anlæg med undtagelse 
af under visse særlige omstændigheder. Det voksende behov for at reducere 
drivhusgasemissioner og dermed behovet for at anvende andre instrumenter ud over 
emissionshandelsordningen, f.eks. standarder for produktionsemissioner, betyder, at dette 
forbud ikke længere er passende og derfor bør fjernes.

Ændringsforslag 398
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 31
Direktiv 2000/60/EC
Artikel 11 – stk. 3 – litra j – led 3 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- injektion af kuldioxidstrømme til 
oplagringsformål i geologiske formationer, 
som af naturlige årsager er permanent 
uegnede til anden anvendelse, forudsat at 
injektionen er godkendt i medfør af f 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF.(*),

- injektion af kuldioxidstrømme til 
oplagringsformål i geologiske formationer, 
som af naturlige årsager er permanent 
uegnede til anden anvendelse, og som 
anses for isolerede formationer med 
hensyn til migration af CO2, forudsat at 
injektionen er godkendt i medfør af f 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF.(*),

Or. en

Begrundelse

Til fordel for "forsigtighedsprincippet" bør artikel 31 i udkastet ændres.

Ændringsforslag 399
Holger Krahmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EC
Artikel 9 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/80/EF indsættes som 
artikel 9a:

udgår

”Artikel 9a
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XX/XX/EF(*), har 
tilstrækkelig plads på anlægget til det 
nødvendige udstyr til separation og 
komprimering af CO2, og at adgangen til 
passende lagringsanlæg og transportnet 
samt de tekniske muligheder for 
eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

Or. de

Begrundelse

CCS befinder sig stadig i forsknings- og udviklingsfasen. Der er i øjeblikket ikke udsigt til 
tekniske løsninger, som er egnede i stor skala, til separation af CO2 eller til transport og 
lagring af den separerede CO2. Det er derfor for tidligt at indføre lovmæssige forpligtelser
vedrørende en sådan teknologi. Derfor bør forpligtelsen til "capture readiness" udelukkes, så 
længe der mangler dokumentation for en bæredygtig anvendelse af hele CCS-teknologikæden.

Ændringsforslag 400
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Ændring af direktiv 2001/80/EF
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I direktiv 2001/80/EF indsættes som 
artikel 9a:
"Artikel 9a
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XX/XX/EF(*), har 
tilstrækkelig plads på anlægget til det 
nødvendige udstyr til separation og 
komprimering af CO2, og at adgangen til 
passende lagringsanlæg og transportnet 
samt de tekniske muligheder for 
eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

Or. en

Begrundelse

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favors the post combustions techniques.

Ændringsforslag 401
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Ændring af direktiv 2001/80/EF
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I direktiv 2001/80/EF indsættes som 
artikel 9a:

”Artikel 9a
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XX/XX/EF(*), har 
tilstrækkelig plads på anlægget til det 
nødvendige udstyr til separation og 
komprimering af CO2, og at adgangen til 
passende lagringsanlæg og transportnet 
samt de tekniske muligheder for 
eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.”

Or. en

Begrundelse

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or 
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the 
Article 35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 
could even block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions

Ændringsforslag 402
Iles Braghetto

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a Artikel 9a
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

Medlemsstaterne sikrer, at der for alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), udarbejdes en korrekt 
vurdering vedrørende tilgængeligheden af 
tilstrækkelig plads på anlægget til det 
nødvendige udstyr til separation og 
komprimering af CO2, adgangen til 
passende lagringsanlæg og transportnet 
samt de tekniske muligheder for 
eftermontering af udstyr til CO2-
separation. Der vil blive taget hensyn til de 
yderligere kapacitetsomkostninger og det 
skønnede tidsforbrug til eftermontering, 
ved vurderingen af om ovennævnte 
foranstaltninger skal fortsættes. I forhold 
til de tildelte tilladelser til genstart eller 
brændstofskift i eksisterende anlæg stilles 
der ikke krav om ovennævnte vurdering.

Or. en

Begrundelse

 L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.
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Ændringsforslag 403
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a Artikel 9a

Medlemsstaterne sikrer, at alle
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at ingen
fyringsanlæg med en kapacitet på 200 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), godkendes, hvor de under 
driften vil medføre atmosfæriske CO2-
emissioner på over 350 gram per 
kilowatttime produceret energi.

Or. en

Begrundelse

For at nå vores klimamål skal der fastlægges maksimale emissionsniveauer for elproducenter.

Ændringsforslag 404
Norbert Glante

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/80/EF indsættes som artikel 
9a:

I direktiv 2001/80/EF indsættes som artikel 
9a:

Artikel 9a Artikel 9a
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet. Højeffektive 
kraftvarmeværker i henhold til direktiv 
2004/8/EF er undtaget fra disse 
forpligtelser.

Or. de

Begrundelse

Højeffektive kraftvarmeanlæg skal etableres så tæt på varmeforbrugerne som muligt. I 
bynære områder er udgifterne til de rumlige krav til CO2-separationsanlæg særligt høje, og 
højeffektive kraftvarmeværker får dermed en betydelig ulempe i konkurrencen. Dette er ikke i 
overensstemmelse med klimabeskyttelsen, som kraftvarmeanlæggene yder et stort bidrag til 
på grund af deres høje virkningsgrad.

Ændringsforslag 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I direktiv 2001/80/EF indsættes som artikel I direktiv 2001/80/EF indsættes som artikel 
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9a: 9a:
”Artikel 9a ”Artikel 9a

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske muligheder 
for eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter ikrafttrædelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF(*), har tilstrækkelig plads på 
anlægget til det nødvendige udstyr til 
separation og komprimering af CO2, og at 
adgangen til passende lagringsanlæg og 
transportnet samt de tekniske og 
finansielle muligheder for eftermontering 
af udstyr til CO2-separation er blevet 
vurderet.

Or. de

Begrundelse

Det skal også vurderes, om CO2-separationen ikke bare er teknisk, men også finansiel mulig.

Ændringsforslag 406
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 dækker hele fyringsanlægget.

Or. en

Begrundelse

For at nå vores klimamål skal der fastlægges maksimale emissionsniveauer for elproducenter.
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Ændringsforslag 407
Bairbre de Brún og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg, der producerer elektricitet, 
og som er konstrueret med en nominel 
udgangskapacitet på 200 Mw eller derover 
og forventes at udlede over 350g 
CO2/Kwh, hvortil der ansøges om den 
oprindelige byggetilladelse den 1. januar 
2015 eller senere, drives på en sådan 
måde, at mindst 90 % af deres CO2-
emissioner opsamles og derefter 
transporteres til og lagres i en passende 
geologisk formation, eller at der på en 
anden måde opnås en tilsvarende 
reduktion af emissionerne i atmosfæren.
Hvis der ikke eksisterer en byggetilladelse, 
finder den oprindelige driftstilladelse 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.
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Ændringsforslag 408
John Bowis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg, der producerer elektricitet, 
og som er konstrueret med en nominel 
udgangskapacitet på 300 Mw eller derover 
og forventes at udlede over 500g 
CO2/Kwh, hvortil der ansøges om den 
oprindelige byggetilladelse den 1. januar 
2015 eller senere, drives på en sådan 
måde, at mindst 90 % af deres CO2-
emissioner opsamles og derefter 
transporteres til og lagres i en passende 
geologisk formation, eller at der på en 
anden måde opnås en tilsvarende 
reduktion af emissionerne i atmosfæren.
Hvis der ikke eksisterer en byggetilladelse, 
finder den oprindelige driftstilladelse 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastlægges en emissionsstandard på 500 CO2/Khw for alle fyringsanlæg, der 
producerer elektricitet, og som er godkendt fra 2015. Dette vil sikre, at alle kommende anlæg 
har CO2-emissioner svarende til et moderne gasfyret kraftværk (aktuelt den mest effektive 
kulbrinteteknologi med den laveste emission). Dette tal bør reduceres i fremtiden for at 
fremme yderligere reduktioner i emissioner.

Ændringsforslag 409
Chris Davies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEC
Artikel 9 a – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I 2012 foretager Kommissionen en 
vurdering af den aktuelle status for den 
teknologiske udvikling og den seneste 
videnskabelige dokumentation, og 
fremsætter, hvis dette viser, at de 
obligatoriske krav vedrørende forbuddet 
mod at anvende kulfyrede kraftværker, 
som ikke er udstyret med faciliteter til 
opsamling og lagring af kulstof, ikke kan 
indføres inden for de aftalte tidsgrænser, 
uden at det medfører uforholdsmæssige 
omkostninger for en eller flere 
medlemsstater, forslag til ekstraordinære 
finansieringsordninger eller til udskydelse 
af de i skt. 1a og 1b fastlagte datoer.

Or. en

Begrundelse

CCS skal være obligatorisk for kraftværker, som godkendes fra 2015 for at undgå en 
situation, hvor der stadig åbnes traditionelle kulfyrede kraftværker i 2020 og fremefter, 
hvilket ophæver mange andre bestræbelser på at reducere CO2-emissioner. Et obligatorisk 
krav vil stimulere den teknologiske udvikling og nedbringe omkostningerne, ligesom det er 
sket på mange andre områder inden for miljøpolitikken. Vi skal dog sikre, at lygterne stadig 
er tændte. Dette ændringsforslag fingerer som "nødbremsemekanisme", hvis der opstår 
særlige problemer i en eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 410
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 33
Direktiv 2004/35/EC
Bilag III – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Drift af lagringsanlæg som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF.(*);

14. Transport af CO2 til geologiske 
lagringsformål samt drift af lagringsanlæg 
som omhandlet i Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv XX/XX/EF.(*);

Or. en

Begrundelse

Transport af CO2 bør ligeledes indgå i miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF).

Ændringsforslag 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 33
Direktiv 2004/35/EC
Bilag III – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag III til direktiv 2004/35/EF tilføjes 
som punkt 14:

I bilag III til direktiv 2004/35/EF tilføjes 
som punkt 14:

"14. Drift af lagringsanlæg som omhandlet 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF.(*);

"14. Drift af lagringsanlæg som omhandlet 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
XX/XX/EF.(*) indtil overdragelse af 
ansvaret til den kompetente myndighed;

Or. de

Begrundelse

Den hidtidige formulering, som kun omfattede driften af anlægget, kunne føre til, at 
miljøskader, som opstår efter nedlukningen, ikke længere er dækket af miljøansvarsdirektivets 
ansvarsordning. Den nye formulering præciserer, at operatøren har ansvaret for at afhjælpe 
miljøskader, indtil ansvaret overgår til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 412
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
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Revision
Senest den 30. juni 2011 udføres en 
gennemgang af sikker geologisk lagring 
af CO2. Forudsat at der er beviser for, at 
CO2 kan håndteres sikkert og 
forudsigeligt, vil emissionsgrænserne i 
artikel 9a i direktiv 2001/80/EF finde 
anvendelse på alle eksisterende anlæg 
inden 2020.

Or. en

Begrundelse

I juni 2011 vil der være tilstrækkelige virkelige data om evnen til at forudsige og forvalte 
lagret CO2. Dette vil gøre det muligt at anvende emissionsgrænsen på 350g CO2/kWh på alle 
eksisterende elkraftværker, der ligger over denne grænse.

Ændringsforslag 413
Bairbre de Brún og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Revision

Senest den 30. juni 2011 udføres en 
gennemgang af sikker geologisk lagring 
af CO2. Forudsat at der er beviser for, at 
CO2 kan håndteres sikkert og 
forudsigeligt, vil emissionsgrænserne i 
artikel 9a i direktiv 2001/80/EF finde 
anvendelse på alle eksisterende anlæg 
inden 2020.

Or. en

Begrundelse

I juni 2011 vil der være tilstrækkelige virkelige data om evnen til at forudsige og forvalte 
lagret CO2. Dette vil gøre det muligt at anvende emissionsgrænsen på 350g CO2/kWh på alle 
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eksisterende elkraftværker, der ligger over denne grænse.

Ændringsforslag 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Revision og ny udvikling

1. På grundlag af erfaringerne med at 
anvende dette direktiv, herunder de 
rapporter, som der henvises til i artikel 25, 
og navnlig i lyset af erfaringerne med 
CCS-demonstrationsanlæggene, under 
hensyntagen til det tekniske fremskridt og 
de seneste forskningsresultater, 
udarbejder Kommissionen senest i 2016 
en rapport om anvendelsen af dette 
direktiv bl.a. under hensyntagen til 
følgende aspekter:
(a) om varig indkapsling af CO2 på en 
sådan måde så vidt muligt har forhindret 
eller reduceret negative effekter på miljøet 
og udelukket enhver mulig risiko for 
menneskers sundhed som følge heraf;
(b) om bestemmelserne kan anvendes på 
elektricitetsproducerende fyringsanlæg 
med en nominel effekt på 300 MW eller 
mere, under henvisning til artikel 32;
(c) bestemmelserne om tredjemands 
adgang, artikel 20 og 21.
2. Kommissionen fremsender sin rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet, evt. 
sammen med lovgivningsmæssige forslag.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen skal gennemføre en revision af direktivet i lyset af det tekniske fremskridt og 
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de seneste forskningsresultater.

Ændringsforslag 415
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
1. Kommissionen fremsender senest ni 
måneder efter at have modtaget de i 
artikel 25 nævnte rapporter en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv til 
Europa-Parlamentet og Rådet.
2. 2. I sin rapport vurderer Kommissionen 
især følgende:
- procedurerne for underretning af 
Kommissionen om lagringstilladelser 
(artikel 10) og beslutningerne om 
ansvarsoverdragelse (artikel 18);
- erfaring med bestemmelserne om 
tredjepartsadgang i henhold til artikel 20 
og 21;
- muligheden for at indføre en forpligtelse 
for projekter med nye, store fyringsanlæg 
vedrørende opsamling og lagring af 
emitteret CO2 eller udvikling af projektet, 
så det er klar til CO2-opsamling og 
omfanget af en sådan forpligtelse;
- videreudvikling og opdatering af 
kriterierne i bilag I og II;
og fremsætter et forslag om ændring af 
direktivet, hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Aktuel viden om emnet geologisk lagring af kuldioxid er for utilstrækkelig til at indføre denne 
forpligtelse nu. Vi foreslår, at det overvejes at indføre en "opsamlingsklar" forpligtelse, men 
ikke før direktivet skal revideres i overensstemmelse med artikel 35a. Energisektoren bør ikke 
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risikere at skulle bære omkostninger i forbindelse med CCS, før teknologien er fuldstændig 
testet i demonstrationsprojekter. Kun omkostninger i forbindelse med F&U (forskning og 
udvikling) inden for området CO2-opsamling, -transport og -lagring synes at være 
berettigede.

Ændringsforslag 416
Jerzy Buzek og Bogusław Sonik

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [et
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv;

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [to 
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv;

Or. en

Begrundelse

Aktuel viden om emnet geologisk lagring af kuldioxid er for utilstrækkelig til at indføre denne 
forpligtelse nu. Vi foreslår, at det overvejes at indføre en "opsamlingsklar" forpligtelse, men 
ikke før direktivet skal revideres i overensstemmelse med artikel 35a. Energisektoren bør ikke 
risikere at skulle bære omkostninger i forbindelse med CCS, før teknologien er fuldstændig 
testet i demonstrationsprojekter. Kun omkostninger i forbindelse med F&U (forskning og 
udvikling) inden for området CO2-opsamling, -transport og -lagring synes at være 
berettigede.

Ændringsforslag 417
Péter Olajos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
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for at efterkomme dette direktiv senest [et
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv;

for at efterkomme dette direktiv senest [to
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv;

Or. en

Begrundelse

En etårig gennemførelsesperiode er for kort, og der foreslås derfor en toårig periode for 
medlemsstaternes gennemførelse.

Ændringsforslag 418
Chris Davies

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [et 
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv;

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest [to
år efter offentliggørelsen]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv;

Or. en

Ændringsforslag 419
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Revision
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Når de 12 demonstrationsprojekter er 
afsluttet og i lyset af de teknologiske 
fremskridt, vurderer Kommissionen senest 
den 1. januar 2016, om projekterne 
fungerer og er levedygtige, og udfærdiger
en rapport derom. På baggrund af denne 
rapport udarbejder Kommissionen et 
forslag om ændring af dette direktiv, hvis 
det er relevant, til Europa-Parlamentet og 
Rådet, og anfører de tekniske elementer 
med henblik på at indarbejde de 
miljømæssige og 
sikkerhedsvurderingsmæssige resultater.

Or. en

Begrundelse

Demonstrationsprojekterne vil hjælpe med at opnå den fornødne tekniske erfaring til sikker 
og levedygtig brug af CCS-teknologi. Efter afslutningen af projekterne bør Kommissionen 
vurdere dem og derefter fremsætte et forslag om ændring af det aktuelle forslag til direktiv i 
henhold til de nye videnskabelige elementer og den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag 420
Anders Wijkman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Kommissionens rapport

1. På baggrund af de opnåede erfaringer 
med opsamling, geologisk binding og 
transport af kulstof og i lyset af 
ændringerne i den internationale 
situation, offentliggør Kommissionen 
senest den 31. december 2012 en rapport 
om fremskridtet inden for udvikling og 
anvendelse af teknologi, der muliggør 
opsamling og lagring af CO2 fremstillet i 
forbindelse med elproduktion fra fossile 
brændstofkilder.
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2. Denne rapport skal indeholde, men er 
ikke begrænset til, overvejelser om 
følgende:
• fremskridt med anvendelse 
gennem kommercielle 
demonstrationsprojekter af teknologien i 
medlemsstaterne;
• fremskridt med udviklingen af 
teknologien, herunder energieffektiviteten 
af opsamlingsprocessen ("energiboden"); 
og den sandsynlige tidshorisont for 
kommerciel tilgængelighed;
• de seneste vurderinger af 
omkostningerne i forbindelse med 
bygning og drift af et fyringsanlæg med 
sådan teknologi og
• de seneste vurderinger af 
tilgængeligheden og kapaciteten af 
passende infrastruktur til transport og 
geologisk opbevaring af CO2 i 
medlemsstaterne.
3. 3. På baggrund af denne rapport 
fremlægger Kommissionen om nødvendigt 
et lovforslag til ændring af direktivet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag kræver, at Kommissionen reviderer direktivet og udarbejder et 
revideret forslag senest den 31. december 2012. Dette sker for at give tid til, at der kan 
fremlægges  yderligere demonstrationsprojekter i medlemsstaterne, samtidig med at 
Kommissionen tidligt får mulighed for at tage det vigtige spørgsmål om tilladelse af CCS-
teknologi til nye kraftværker baseret på fossile brændstoffer op til fornyet overvejelse. Dette 
vil være vigtigt, ikke blot for at sikre, at alle mulige foranstaltninger med henblik på 
opfyldelse af 2020-målene anvendes, men også for at hjælpe med at bevare EU's industrielle 
konkurrenceevne ved at udvikle og anvende nye teknologier på globalt plan.
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Ændringsforslag 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin efter følgende kriterier. Et 
eller flere af disse kriterier kan fraviges, 
forudsat at det ikke gør karakteriseringen 
og vurderingen mindre egnet som grundlag 
for afgørelserne i medfør af artikel 4.

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i henhold til det aktuelle tekniske 
niveau i fire trin efter følgende kriterier. Et 
eller flere af disse kriterier kan fraviges, 
forudsat at det ikke gør karakteriseringen 
og vurderingen mindre egnet som grundlag 
for afgørelserne i medfør af artikel 4.

Or. de

Begrundelse

De i bilag 1 anførte arbejder svarer kun delvis til det aktuelle tekniske niveau, til dels ligger 
de i grænseområdet til forskning og udvikling eller må helt klassificeres som forskning og 
udvikling (f.eks. trin 3.1, litra b). For at begrænse omfanget af ansøgningsbilagene og 
tidsforbruget til sagsbehandlingen til et omfang, som kan håndteres, bør der indføjes en 
henvisning om, at det er det aktuelle tekniske niveau, der er bestemmende for udarbejdelsen 
af ansøgningsbilagene.

Ændringsforslag 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin efter følgende kriterier. Et 
eller flere af disse kriterier kan fraviges, 
forudsat at det ikke gør karakteriseringen 
og vurderingen mindre egnet som grundlag 
for afgørelserne i medfør af artikel 4.

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin efter følgende kriterier og på 
baggrund af de bedste tilgængelige 
teknikker. Et eller flere af disse kriterier 
kan fraviges, forudsat at det ikke gør 
karakteriseringen og vurderingen mindre 
egnet som grundlag for afgørelserne i 
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medfør af artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Fuldstændighed.

Ændringsforslag 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsamles tilstrækkelige data til at 
opstille en volumetrisk og dynamisk 
tredimensional (3-D)-jordmodel for 
lagringsanlægget og lagringskomplekset, 
herunder dæklaget (caprock), og det 
omgivende område, herunder de hydraulisk 
forbundne områder. Disse data skal mindst 
omfatte følgende iboende karakteristika 
ved komplekset:

Der indsamles tilstrækkelige data til at 
opstille en volumetrisk og dynamisk 
tredimensional (3-D)-anlægsmodel for 
lagringsanlægget, lagringskomplekset, 
herunder dæklaget (caprock), og det 
omgivende område, herunder de hydraulisk 
forbundne områder samt tilstrækkelige 
data til at fastsætte passende rammer med 
henblik på anlæggets fremtidige 
udvikling. Disse data skal mindst omfatte 
følgende iboende karakteristika ved 
komplekset:

Or. es

Begrundelse

Denne betingelse er især nødvendig for at vurdere risikoen for udslip.
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Ændringsforslag 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek og Thomas Ulmer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Områder omkring lagringskomplekset, 
som kan påvirkes af lagring af CO2 i 
lagringsanlægget,

h) Områder omkring lagringskomplekset, 
som kan påvirkes af lagring af CO2 i 
lagringsanlægget samt afgrænsning af 
hydraulikenheden,

Or. en

Begrundelse

Driften af forskellige lagringsfaciliteter inden for samme hydraulikenhed påvirker 
nødvendigvis de andre faciliteter, som kører i hydraulikenheden. Inden for en hydraulikenhed 
kan der til enhver tid kun udstedes lagringstilladelser til én operatør.

Ændringsforslag 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Områder omkring lagringskomplekset, 
som kan påvirkes af lagring af CO2 i 
lagringsanlægget,

h) Områder omkring lagringskomplekset, 
som kan påvirkes af lagring af CO2 i 
lagringsanlægget, samt eventuelt den 
hydrauliske enheds grænser,

Or. de

Begrundelse

Tilpasning i overensstemmelse med den ændrede artikel 3, stk. 6a (nyt) og artikel 8, stk. 1 
(nyt).
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Ændringsforslag 426
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Mulige vekselvirkninger med andre 
aktiviteter (f.eks. efterforskning efter og 
produktion og lagring af kulbrinter, 
geotermisk udnyttelse af akvifererne),

k) Mulige vekselvirkninger med andre 
aktiviteter (f.eks. efterforskning efter og 
produktion og lagring af kulbrinter)
navnlig konkurrence med vedvarende 
energikilder (f.eks. geotermisk udnyttelse 
af akvifererne) og underjordiske 
vandreserver,

Or. en

Begrundelse

Under evalueringen af lagringsanlæggene bør opmærksomheden i særlig grad rettes mod 
konkurrencen mellem CO2-lagring og vedvarende energikilder som geotermisk anvendelse af 
grundvandsreservoirer. 

Ændringsforslag 427
Kathalijne Maria Buitenweg og Jill Evans

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Beliggenhed i nærheden af den eller de 
potentielle CO2-kilder (herunder skøn over 
den samlede potentielle mængde CO2, der 
kan lagres på rentable betingelser),

l) Beliggenhed i nærheden af den eller de 
potentielle CO2-kilder (herunder skøn over 
den samlede potentielle mængde CO2, der 
kan lagres på rentable betingelser, eftersom 
transport over lange afstande kan blive 
prohibitivt dyr) samt tilgængelighed af et 
sikkert og tilstrækkeligt transportnet,

Or. en

Begrundelse

Langdistancetransport af CO2 kan blive meget dyr, og de kompetente myndigheder skal derfor 
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vide, om der er tilstrækkelig lagringskapacitet i et bestemt område.

Ændringsforslag 428
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 3 – trin 3.l a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mulige injektionsrater og egenskaber 
ved CO2 ,

a) Mulige injektionsrater og egenskaber 
ved CO2 samt deres ændringer i forhold 
til temperatur og tryk,

Or. en

Begrundelse

Ændringer i CO2's fysiske og kemiske egenskaber i forhold til temperatur og tryk kan påvirke 
sikkerhedsegenskaberne og de udformningsmæssige resultater.

Ændringsforslag 429
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 3 – trin 3.l e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Kort- eller langtidssimulationer (til 
beregning af CO2's skæbne og opførsel 
over årtier og årtusinder, herunder hvor 
hurtigt CO2 opløses i vand),

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).
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Ændringsforslag 430
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 3 – trin 3.l f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Lagringsformationens tryk/volumen-
opførsel over tid,

f) Lagringsformationens tryk- og 
volumenopførsel over tid,

Or. en

Begrundelse

Teknisk tydeliggørelse.

Ændringsforslag 431
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 3 – trin 3.l o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) Migrationshastigheden (i åbne
reservoirer),

o) Migrationshastigheden (i reservoirer),

Or. en

Begrundelse

Åbne reservoirer bør ikke tillades, da de kan være til fare for mennesker og miljø.

Ændringsforslag 432
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 3 – trin 3.3 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Kritiske parametre, der påvirker c) Kritiske parametre, der påvirker 
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potentiel udsivning (f.eks. maksimalt 
reservoirtryk, maksimal injektionsrate, 
følsomhed over for forskellige antagelser i 
den eller de statiske geologiske 
jordmodeller, osv.),

potentiel udsivning (f.eks. maksimalt 
reservoirtryk, maksimal injektionsrate, 
temperatur, følsomhed over for forskellige 
antagelser i den eller de statiske geologiske 
jordmodeller, osv.),

Or. en

Begrundelse

Teknisk tydeliggørelse.

Ændringsforslag 433
Bairbre de Brún og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Vurdering af eksponering – baseret på 
det omgivende miljøs karakteristika og 
befolkningens fordeling over 
lagringskomplekset og på den potentielle 
opførsel og skæbne for CO2, som siver ud 
via de potentielle migrationsveje, der er 
påvist på trin 3,

a) Vurdering af eksponering – baseret på 
det omgivende miljøs karakteristika og 
befolkningens fordeling og aktiviteter over 
lagringskomplekset og på den potentielle 
opførsel og skæbne for CO2, som siver ud
via de potentielle migrationsveje, der er 
påvist på trin 3,

Or. en

Begrundelse

Vurderingen bør ikke kun baseres på miljøet og befolkningen, men også på de 
omkringliggende aktiviteter.
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Ændringsforslag 434
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I – Trin 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Vurdering af virkningerne – baseret på 
bestemte arters, samfunds eller levesteders 
følsomhed over for potentielle udsivninger 
som påvist på trin 3. Vurderingen omfatter 
i givet fald virkningerne af eksponering for 
høje CO2-koncentrationer i biosfæren 
(herunder jord, havsedimenter og 
dybhavsvand (kvælning, hyperkapnia) og 
lavere pH-værdier i dette miljø som følge 
af udsivning af CO2). Den omfatter også 
vurdering af virkningerne af andre stoffer, 
som kan være til stede i de udsivende CO2-
strømme (eller urenheder i 
injektionsstrømmen eller nye stoffer dannet 
ved lagring af CO2). Disse virkninger 
vurderes i forskellige tidsmæssige og 
rumlige skalaer og for udsivninger af 
forskellig størrelsesorden,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 435
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 1 – xx 1.1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Valget af overvågningsteknologi baseres 
på den på planlægningstidspunktet bedste 
tilgængelige praksis. Følgende muligheder 
tages i betragtning og anvendes alt efter 

Valget af overvågningsteknologi baseres 
på den på planlægningstidspunktet bedste 
tilgængelige praksis og opdateres i 
henhold til udviklingen af den bedste 
tilgængelige praksis. Følgende muligheder 
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omstændighederne: tages i betragtning og anvendes alt efter 
omstændighederne:

Or. en

Begrundelse

Den teknologiske udvikling sker hurtigt, og det er vigtigt at anvende den bedste tilgængelige 
praksis.

Ændringsforslag 436
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 1 – stk. 1.1 k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Teknologier, hvormed der ved 
anvendelse af numerisk 3-D-simulation på 
de 3-D-geologiske modeller af 
lagringsformationen, der er udarbejdet i 
medfør af artikel 4 og bilag I, kan 
indhentes oplysninger om CO2-boblens 
tryk/volumen-opførsel og 
horisontale/vertikale mætningsfordeling,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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