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Tarkistus 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä, jos ja 
kun kaikki saatavilla oleva näyttö osoittaa, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan on 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
kyseisen vaatimuksen täyttyminen 
osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun 
100 vuoden kausi on päättynyt ja kun 
kaikki varastointiluvassa määritetyt 
vastuun siirron ehdot ovat täyttyneet.
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

Or. en

Perustelu

Geologien mukaan ongelmia voi esiintyä vielä yli 100 vuoden kuluttua varastointipaikan 
sulkemisesta.

Tarkistus 340
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos varastointipaikka on suljettu
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
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varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä, jos ja 
kun kaikki saatavilla oleva näyttö osoittaa, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan on 
laadittava tätä varten raportti, jossa
kyseisen vaatimuksen täyttyminen 
osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet säilyvät 
toiminnanharjoittajalla sulkemisen 
jälkeen vähintään 50 vuoden pituisen 
välivaiheen ajan. Siirto toimivaltaiselle 
viranomaiselle tapahtuu alkuperäisen 
50 vuoden kauden päätyttyä vain, jos ja 
kun kaikki saatavilla oleva näyttö osoittaa, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen ja varastointiluvassa 
määritetyt vastuun siirtämistä koskevat 
ehdot ovat täyttyneet.
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa ehtojen täyttyminen 
osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

Or. en

Perustelu

Sulkemisen jälkeinen vähimmäisvälivaihe, jolloin vastuu varastointipaikasta pysyy 
toiminnanharjoittajalla, suojelee toimivaltaista viranomaista liian varhain siirtyvältä 
hiilidioksidia koskevalta vastuulta. Se antaa myös lisäkannustimen asianmukaiselle 
varastointipaikan hoidolle ja ylläpidolle paikan käytön aikana ja sulkemisjakson aikana, 
koska toiminnanharjoittajien vastuu säilyy tietyn ajan, eikä heidän vastuunsa poistu, ennen 
kuin on osoitettu, että varastoitu hiilidioksidi pysyy tallessa ja kaikki varastointiluvassa 
määritetyt vastuun siirtämistä koskevat ehdot ovat täyttyneet.

Tarkistus 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
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omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen.
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen.
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.
Toiminnanharjoittaja on edelleen 
vastuussa kaikista sen virheen tai 
laiminlyönnin seurauksena tapahtuneista 
vahingoista, vaikka vahinko tapahtuisikin 
vasta tässä artiklassa tarkoitetun siirron 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Koska riskit ovat merkittäviä pitkän aikaa varastointipaikan sulkemisen jälkeen, 
varastointipaikkaa koskevan vastuun siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole 
oikeudenmukaista. Vastuun tulisi pysyä toiminnanharjoittajalla, jos kyseessä on virhe tai 
laiminlyönti.

Tarkistus 342
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä
määräämättömään tulevaisuuteen.

1. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että kaikki tässä 
direktiivissä tai varastointiluvassa 
määritetyt eheyttä koskevat ehdot ovat 
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Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

täyttyneet niin, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy eristettynä. Toiminnanharjoittajan 
on laadittava tätä varten raportti, jossa
näiden ehtojen täyttyminen osoitetaan, ja 
toimitettava se toimivaltaiselle 
viranomaiselle vastuun siirron 
hyväksymiseksi.

Or. en

Perustelu

"Määräämätön tulevaisuus" on epäselvä termi. Varastoinnin eheyttä ja vastuun siirtämistä 
koskevat ehdot on määritettävä itse direktiivissä tai varastointiluvassa.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.
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Tarkistus 344
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätöksistä sekä 
toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätöksistä kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun ne on 
toimitettu komissiolle.

Or. en

Tarkistus 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätöksistä.

Or. en
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Perustelu

Varastointilupien uudelleentarkastelu viivästyttäisi soveltamista. Ehdotetaan, että kansalliset 
säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle.

Tarkistus 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti
tekemistä päätöksistä.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltiot vastaavat vastuun siirtämisestä 
toiminnanharjoittajalta viranomaisille.

Tarkistus 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisen 
viranomaisen 1 kohdan mukaisesti 
laatimista hyväksymispäätösluonnoksista 
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sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio antaa
sitovan lausunnon 
hyväksymispäätösluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun ne on 
toimitettu komissiolle. Edellä 6 artiklan 
2 a kohdan säännöksiä on sovellettava 
myös hyväksymispäätösluonnoksiin.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten yhdenmukainen täytäntöönpano edellyttää sitovaa tarkastelua yhteisön tasolla.

Tarkistus 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Byrokratian vähentäminen ja toissijaisuusperiaate.
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Tarkistus 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle lopullisesta 
päätöksestä.

Or. en

Perustelu

Varastointilupien uudelleentarkastelu viivästyttäisi soveltamista. Ehdotetaan, että kansalliset 
säännökset edellyttävät uusista luvista ilmoittamista komissiolle.
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Tarkistus 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava 
uudelleen ongelman laajuuden ja 
korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantaa on jatkettava 
pysyvästi vähintään 30 vuotta luvan
myöntämispäivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Jatkuvaa seurantaa tulisi harjoittaa vähintään 30 vuotta sen takaamiseksi, että hiilidioksidin 
varastointipaikat ovat turvallisia ja mahdollistavat nopeat vastatoimet vuotojen sattuessa.
Hiilidioksidin varastointia koskevan luvan peruttamisen jälkeinen jakso on kaikkein tärkein, 
koska täydellinen sinetöinti voi aikaansaada kalliossa ei-toivottuja vaikutuksia (paine, 
hiilidioksidin kulkeutuminen, vuodot jne.).

Tarkistuksella suojellaan jäsenvaltioita petollisilta tai huolimattomilta 
toiminnanharjoittajilta.

Tarkistus 352
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava 
uudelleen ongelman laajuuden ja 
korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, säännölliset tarkastukset
voidaan lopettaa ja valvontaa voidaan 
vähentää tasolle, joka mahdollistaa 
vuotojen tai merkittävien häiriöiden 
havaitsemisen. Jos havaitaan vuotoja tai 
merkittäviä häiriöitä, toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet. Jos 
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varastointipaikka on suljettu tai vastuu on 
siirretty epätarkkojen tai väärien tietojen 
perusteella, toiminnanharjoittaja on 
edelleen vastuussa kustannuksista, jotka 
johtuvat korjaavista toimenpiteistä, sekä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuneista vahingoista. Kaikissa 
muissa tapauksissa nämä kustannukset 
sekä valvontakustannukset on katettava 
19 a artiklassa tarkoitetusta rahastosta, 
joka rahoitetaan toiminnanharjoittajien 
maksuosuuksista ja jonka hallinnasta 
vastaa toimivaltainen viranomainen.

Or. en

Perustelu

Vastuun siirtämisen jälkeen harjoitettava valvonta antaa lisäturvaa ja takaa 
varastointipaikan toiminnan ennustettavalla tavalla.

Tämä direktiiviehdotus antaa sen mahdollisuuden, että seurannasta ja korjaavista toimista 
aiheutuvat kustannukset kantavat vastuun siirtämisen jälkeen pitkällä aikavälillä yksin 
jäsenvaltiot (ja näin veronmaksajat), ellei ole todisteita toiminnanharjoittajan virheestä tai 
huolimattomuudesta. On vain oikeudenmukaista, että vastuun siirron jälkeisen valvonnan ja 
korjaavien toimien kustannuksia varten on olemassa rahasto, jota toiminnanharjoittajat 
rahoittavat.

Tarkistus 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava 
uudelleen ongelman laajuuden ja 
korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantaa voidaan vähentää 
tasolle, joka mahdollistaa vuotojen tai 
merkittävien häiriöiden havaitsemisen.
Jos ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seurantaa tehostetaan 
tarvittavassa määrin ongelman laajuuden 
ja korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi.
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Or. de

Perustelu

Lupa seurannan lopettamiseen vastuun siirron jälkeen mahdollistaisi vuotojen, jotka 
puolestaan johtavat seurannan palauttamiseen, havaitsemisen vasta vahingon jo tapahduttua. 
Sen sijaan on seurantaa on jatkettava ainakin vähimmäistasolla.

Tarkistus 354
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava uudelleen
ongelman laajuuden ja korjaavien 
toimenpiteiden tehon arvioimiseksi.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantaa voidaan vähentää 
tasolle, joka mahdollistaa vuotojen ja 
merkittävien häiriöiden havaitsemisen.
Jos kuitenkin ilmenee vuotoja tai 
merkittäviä häiriöitä, seuranta on
tehostettava ongelman laajuuden ja 
korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan seurantaa sen jälkeen, kun vastuu on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantaa on jatkettava 
seuraavien 100 vuoden ajan. Tämän 
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häiriöitä, seuranta on aloitettava uudelleen 
ongelman laajuuden ja korjaavien 
toimenpiteiden tehon arvioimiseksi.

jakson päätyttyä sitä voidaan vähentää 
merkittävästi. Jos kuitenkin ilmenee 
vuotoja tai merkittäviä häiriöitä, seuranta 
on aloitettava uudelleen ongelman 
laajuuden ja korjaavien toimenpiteiden 
tehon arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Geologien mukaan ongelmia voi esiintyä vielä yli 100 vuoden kuluttua varastointipaikan 
sulkemisesta.

Tarkistus 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava uudelleen
ongelman laajuuden ja korjaavien 
toimenpiteiden tehon arvioimiseksi.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seurantaa voidaan vähentää.
Jos kuitenkin ilmenee vuotoja tai 
merkittäviä häiriöitä, seuranta on
palautettava kokonaan ongelman
laajuuden ja korjaavien toimenpiteiden 
tehon arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varastointipaikassa harjoitetaan tietyntasoista seurantaa sen sulkemisen 
jälkeen ja ennen kuin injektoidun hiilidioksidin tila on täysin vakiintunut.
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Tarkistus 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun 
vastuu on siirretty toimivaltaiselle 
viranomaiselle 1–4 kohdan mukaisesti.

6. Vastuun siirtämisen jälkeistä 
valvontakautta voidaan pidentää tai se 
voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos 
havaitaan vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä.

Or. en

Perustelu

Jatkuvaa seurantaa tulisi harjoittaa vähintään 30 vuotta sen takaamiseksi, että hiilidioksidin 
varastointipaikat ovat turvallisia ja mahdollistavat nopeat vastatoimet vuotojen sattuessa.

Hiilidioksidin varastointia koskevan luvan peruttamisen jälkeinen jakso on kaikkein tärkein, 
koska täydellinen sinetöinti voi aikaansaada kalliossa ei-toivottuja vaikutuksia (paine, 
hiilidioksidin kulkeutuminen, vuodot jne.).

Tarkistuksella suojellaan jäsenvaltioita petollisilta tai huolimattomilta 
toiminnanharjoittajilta.

Tarkistus 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun 
vastuu on siirretty toimivaltaiselle 
viranomaiselle 1–4 kohdan mukaisesti.

6. Jos havaitaan vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, toimivaltaisen viranomaisen on 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Jos varastointipaikka on 
suljettu epätarkkojen tai väärien tietojen 
perusteella, toiminnanharjoittajan on 
katettava korjaavista toimenpiteistä 
johtuvat kustannukset, ja se on edelleen 
vastuussa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuneista vahingoista.
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Kaikissa muissa tapauksissa kustannukset 
on katettava 19 a artiklan mukaisesti
perustetusta rahastosta, joka rahoitetaan 
toiminnanharjoittajien maksuosuuksista 
ja jonka hallinnasta vastaa toimivaltainen 
viranomainen.

Or. en

Perustelu

Jos siirto on tapahtunut väärien tietojen perusteella, paikan toiminnanharjoittajien on 
maksettava mahdollisten ympäristölle ja kansanterveydelle aiheutuneiden haittojen 
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 359
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti.

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti. Tätä ei sovelleta 
tapauksissa, joissa varastointipaikan 
sulkeminen on perustunut epätarkkoihin 
tai vääriin tietoihin toiminnanharjoittajan 
virheen tai huolimattomuuden johdosta.
Tällöin toiminnanharjoittaja on edelleen 
vastuussa kaikkien ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen 
korjaamiskustannuksista. Kaikissa muissa 
tapauksissa nämä kustannukset sekä 
valvontakustannukset on katettava 
19 a artiklassa tarkoitetusta rahastosta, 
joka rahoitetaan toiminnanharjoittajien 
maksuosuuksista ja jonka hallinnasta 
vastaa toimivaltainen viranomainen.

Or. en
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Perustelu

Tämä direktiiviehdotus antaa sen mahdollisuuden, että seurannasta ja korjaavista toimista 
aiheutuvat kustannukset kantavat vastuun siirtämisen jälkeen pitkällä aikavälillä yksin 
jäsenvaltiot (ja näin veronmaksajat), ellei ole todisteita toiminnanharjoittajan virheestä tai 
huolimattomuudesta. On vain oikeudenmukaista, että vastuun siirron jälkeisen valvonnan ja 
korjaavien toimien kustannuksia varten on olemassa rahasto, jota toiminnaharjoittajat 
rahoittavat.

Tarkistus 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti.

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti. Tätä ei sovelleta 
tapauksiin, joissa on annettu vääriä 
tietoja, jätetty ilmoittamatta asiaan 
liittyviä seikkoja tai syyllistytty 
huolimattomuuteen, tahalliseen 
harhauttamiseen tai väärinkäytökseen.
Tämä ei vaikuta 19 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen.

Or. de

Perustelu

Sanamuodolla varmistetaan, että toiminnanharjoittajat ovat vastuussa takautuvasti myös sen 
jälkeen, kun vastuu on siirretty julkiselle viranomaiselle, jos toisessa virkkeessä mainitut 
ehdot täyttyvät. Kolmannella virkkeellä selvennetään, että kustannusten rahoittamiseen 
voidaan käyttää 19 artiklan 3 kohdassa (uusi) tarkoitettua rahastoa.
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Tarkistus 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti.

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti, paitsi kun 
vahinkoa on aiheuttanut 
toiminnanharjoittajan virhe tai 
huolimattomuus, vaikka vahinko 
tapahtuisikin vasta 18 artiklassa 
tarkoitetun siirron jälkeen.

Or. en

Perustelu

Koska riskit ovat merkittäviä pitkän aikaa varastointipaikan sulkemisen jälkeen, 
varastointipaikkaa koskevan vastuun siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole 
oikeudenmukaista. Vastuun tulisi pysyä toiminnnanharjoittajalla, jos kyseessä on virhe tai 
laiminlyönti.

Tarkistus 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos varastointipaikka on suljettu 
17 artiklan 1 kohdan c alakohdan
mukaisesti, vastuun siirron katsotaan 
toteutuneen jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen ja kun 
paikka on sinetöity ja injektointilaitteistot 
on purettu.

7. Aiheutuneet kustannukset peritään 
aiemmalta toiminnanharjoittajalta sen 
jälkeen, kun vastuu on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaisella 1–4
kohdan mukaisesti, jos merkittävä häiriö 
aiheutuu toiminnanharjoittajan virheen 
vuoksi.
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Or. en

Perustelu

Jatkuvaa seurantaa tulisi harjoittaa vähintään 30 vuotta sen takaamiseksi, että hiilidioksidin 
varastointipaikat ovat turvallisia ja mahdollistavat nopeat vastatoimet vuotojen sattuessa.
Hiilidioksidin varastointia koskevan luvan peruttamisen jälkeinen jakso on kaikkein tärkein, 
koska täydellinen sinetöinti voi aikaansaada kalliossa ei-toivottuja vaikutuksia (paine, 
hiilidioksidin kulkeutuminen, vuodot jne.).

Tarkistuksella suojellaan jäsenvaltioita petollisilta tai huolimattomilta 
toiminnanharjoittajilta.

Tarkistus 363
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen 
jälkeiseen aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

1. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat,
että hakija hankkii riittävät rahavakuudet 
tai vastaavat järjestelyt komission ja
jäsenvaltioiden määräämien sääntöjen 
mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta seuraavat
velvollisuudet voidaan täyttää.

Or. pl

Perustelu

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin edellyttämät varat voidaan ottaa päästömaksuista.
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Tarkistus 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt luottokelpoisuutensa 
avoimen tarkastuksen sekä vahingon 
mahdollisen suuruuden riskiriippuvaisen 
arvioinnin avulla varastoinnin alussa sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään takaamaan riittävän suuren vakuuden maksaminen.

Tarkistus 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen
varastointiluvan myöntämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
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aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

Or. de

Perustelu

Rahavakuuden antaminen ennen hakemuksen jättämistä on tarpeettoman ankaraa ja kallista.
Rahavakuus tarvitaan kuitenkin ennen luvan myöntämistä.

Rahavakuuden suuruus on määritettävä EU:n tasolla, ja sen on oltava riittävän suuri.

Tarkistus 366
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen
varastointiluvan myöntämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

Or. de

Perustelu

Rahavakuuden antaminen ennen hakemuksen jättämistä on tarpeettoman ankaraa ja kallista.
Rahavakuus tarvitaan kuitenkin ennen luvan myöntämistä.
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Tarkistus 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti
varastointiluvan myöntämisen jälkeen sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

Or. en

Perustelu

Estetään tarpeettoman korkeat kustannukset.

Tarkistus 368
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne,
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
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velvollisuudet voidaan täyttää. velvollisuudet voidaan täyttää. Komissio 
esittää suuntaviivat, joiden mukaan 
jäsenvaltiot päättävät rahavakuuden 
suuruudesta ja antavat rahavakuuden 
vähimmäismäärän.

Or. en

Perustelu

Jotta EU:n kaikilla toiminnanharjoittajilla olisi yhtäläiset toimintaedellytykset ja jotta 
voitaisiin välttää kilpailun vääristyminen, komissio antaa jäsenvaltioille suuntaviivat, jotka 
koskevat asianmukaisen rahavakuuden laskemista, ja määrittää rahavakuuden
vähimmäismäärän.

Tarkistus 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY ja direktiivin 2004/35/EY
soveltamisesta johtuvat velvollisuudet 
voidaan täyttää. Rahavakuus on 
määritettävä tasolle, joka kattaa vastuun 
kaikista kolmansille osapuolille 
aiheutuneista vahingoista sekä 
ympäristöhaittojen 
korjaamiskustannuksista, ja sen on oltava 
suuruudeltaan joka tapauksessa 
vähintään [x] miljardia euroa.

Or. en
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Perustelu

Rahavakuus turvataan tarvittavin toimin.

Tarkistus 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahavakuutta muutetaan 
säännöllisesti ottaen huomioon muutokset 
arvioidussa vuotoriskissä, ja rahavakuutta 
voidaan myös jatkaa myös sen jälkeen, 
kun vastuu on siirretty toimivaltaiselle 
viranomaiselle 18 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuotoriskistä riippumatta rahavakuutta voidaan jatkaa sen jälkeen, kun vastuu on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahavakuus kattaa seurannan jatkamisen ja mahdolliset 
korjaavat toimet 18 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale ja a kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahavakuus 
tai muu vastaava järjestely on pidettävä
voimassa:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahavakuus 
tai muu vastaava järjestely on voimassa:

a) siihen asti kunnes vastuu
varastointipaikasta on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaiselle 18 artiklan 
1–4 kohdan mukaisesti, jos 
varastointipaikka on suljettu 17 artiklan 
1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti;

a) siihen asti kunnes vastuu 
varastointipaikasta on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaiselle 18 artiklan 
1–4 kohdan mukaisesti, jos 
varastointipaikka on suljettu 17 artiklan 
1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti
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ottaen tarvittaessa huomioon 1 a kohta;

Or. en

Perustelu

Vuotoriskistä riippumatta rahavakuutta voidaan jatkaa sen jälkeen, kun vastuu on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahavakuus kattaa seurannan jatkamisen ja mahdolliset 
korjaavat toimet 18 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hiilidioksidin injektoinnin 
aloittamisen jälkeen ja varastointipaikan 
sulkemiseen saakka 
toiminnanharjoittajan on joka vuoden 
lopussa maksettava rahastoon 2 % niiden 
päästökiintiöiden kulloisestakin hinnasta, 
joita laitosten toiminnanharjoittajien 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalalla ei 
ole tarvinnut luovuttaa asianomaisena 
vuonna kyseiseen varastoon varastoidun 
hiilidioksidin ansiosta. Rahastolla 
rahoitetaan vastuun siirtämisen jälkeen 
toimivaltaiselle viranomaiselle aiheutuvia 
kustannuksia. Tämän rahaston 
perustaminen kuuluu jäsenvaltioille.

Or. de

Perustelu

Myös sen jälkeen, kun vastuu on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle, tarvitaan varoja 
henkilöstöä, seurantaa, mahdollisia korjauksia, ylläpitoa sekä vuodoista ja mahdollisista 
muista vahingoista maksettavia korvauksia varten. Seuranta ja erityisesti kolmiulotteiset 
seismiset tutkimukset ovat työläitä ja kalliita, ja porausreikien ja mahdollisten uusien 
porausten valvonta ja niiden sulkeminen uudelleen voi edellyttää huomattavia summia. Tässä 
on noudatettava ennalta varautumisen periaatetta sekä aiheuttaja maksaa -periaatetta.
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Tarkistus 373
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Vararahasto

Kussakin jäsenvaltiossa on perustettava 
vararahasto, jota ylläpidetään 
varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajien suorittamilla 
vuosittaisilla maksuilla hiilidioksidin 
injektoinnin aloittamisen jälkeen.
Rahastoa ylläpitää ja hallinnoi 
toimivaltainen viranomainen.
Toiminnanharjoittajien maksuosuudet 
ovat suhteessa varastointipaikan 
kapasiteettiin hiilidioksidin 
tilavuusyksikköinä mitattuna, 
toiminnanharjoittajien aiempaan 
toimintaan sekä liitteessä I vahvistettujen 
muuttujien mukaisesti laskettuun 
varastointipaikan riskitasoon. Maksut 
jatkuvat, kunnes vastuu on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahastolla 
katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat 
toimivaltaisen viranomaisen 
harjoittamasta seurannasta, valvonnasta 
ja korjaavista toimista vastuun siirtämisen 
jälkeen ja poikkeuksellisesti myös ennen 
sen siirtämistä, jos vastuu ei kuulu 
direktiivin 2004/35/EY tai direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan ja/tai jos 
rahavakuus on riittämätön tai sitä ei ole.

Or. en

Perustelu

Erillisen vararahaston luominen antaa rahallista lisäturvaa jäsenvaltioille niiden maksaessa 
seurannasta, valvonnasta ja korjaavista toimista aiheutuvia kustannuksia, kun vastuu 
varastointipaikoista siirretään pois toiminnanharjoittajilta. Sen avulla jäsenvaltiot saavat 
myös lisätuloja, jos toiminnanharjoittajat ovat maksukyvyttömiä tai jos aiheutuu 
ennakoimaton vastuu, joka ei kuulu direktiivin 2004/35/EY tai direktiivin 2003/87/EY 
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alaisuuteen.

Tarkistus 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Kussakin jäsenvaltiossa on perustettava 
vararahasto, jota ylläpidetään 
varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajien ja 
sähköntuottajien yhdessä suorittamilla 
vuosittaisilla maksuilla. Rahastoa 
ylläpitää ja hallinnoi toimivaltainen 
viranomainen. Toiminnanharjoittajien 
maksuosuudet ovat suhteessa 
varastointipaikan kapasiteettiin 
hiilidioksidin tilavuusyksikköinä 
mitattuna, toiminnanharjoittajien 
aiempaan toimintaan sekä liitteessä I 
vahvistettujen muuttujien mukaisesti 
laskettuun varastointipaikan riskitasoon. 
Maksut loppuvat, kun vastuu on siirretty 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahastolla 
katetaan seurannasta ja korjaavista 
toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset 
sekä tavanomaisten vahinkojen (esim. 
terveys- tai omaisuusvahingot) ja 
ympäristövahinkojen korjaamisesta 
johtuvat kustannukset sen jälkeen, kun 
vastuu on siirtynyt, ja poikkeuksellisissa 
tapauksissa myös ennen vastuun 
siirtymistä, jos korvausvastuu ei kuulu 
direktiivin 2004/35/EY tai direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan ja/tai 
rahavakuus on riittämätön tai sitä ei ole.

Or. en

Perustelu

Sähköntuottajien ja varastointipaikkojen toiminnanharjoittajien tulisi yhdessä maksaa 



PE409.632v01-00 28/72 AM\734311FI.doc

FI

rahastoon, jolla katetaan seurannasta ja korjaavista toimista sekä vahinkojen korvaamisesta 
aiheutuvat kustannukset vastuun siirtämisen jälkeen.

Tarkistus 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset käyttäjät 
voivat käyttää hiilidioksidin siirtoverkkoja 
ja varastointipaikkoja tuotetun ja talteen 
otetun hiilidioksidin geologista varastointia 
varten 2–4 kohdan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset käyttäjät 
voivat käyttää hiilidioksidin siirtoverkkoja 
ja varastointipaikkoja tuotetun ja talteen 
otetun hiilidioksidin geologista varastointia 
varten 2–4 kohdan mukaisesti. Siksi luvan 
saavien uusien putkien on oltava yleisesti 
sellaisia, että ne sopivat periaatteessa 
kaikenlaisten tietyt vähimmäisnormit 
täyttävien hiilidioksidivirtojen 
vastaanottamiseen. Tämä arvo 
määritetään komitologiamenettelyllä.

Or. de

Perustelu

Näin voidaan estää pääsyä koskevat rajoitukset ja syrjintä teknisen yhteensopimattomuuden 
perusteella. Lisäksi jokainen unionin laitoksenrakentaja saa varmuuden siitä, että sen 
hiilidioksidia – kunhan se on tietynlaatuista – ei hylätä siirtoverkon teknisen 
yhteensopimattomuuden vuoksi.

Tarkistus 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset käyttäjät 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset käyttäjät 
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voivat käyttää hiilidioksidin siirtoverkkoja 
ja varastointipaikkoja tuotetun ja talteen 
otetun hiilidioksidin geologista varastointia 
varten 2–4 kohdan mukaisesti.

voivat käyttää hiilidioksidin siirtoverkkoja 
ja varastointipaikkoja tuotetun ja talteen 
otetun hiilidioksidin geologista varastointia 
varten 2–4 kohdan mukaisesti. Käyttäjien 
on kuitenkin katettava kaikki 
kustannukset, jotka aiheutuvat pääsystä 
tällaisiin verkkoihin ja paikkoihin.

Or. en

Perustelu

Sähköntuottajien on maksettava kustannukset, jotka aiheutuvat niiden hiilidioksidipäästöjen 
siirtämisestä (ja mahdollisesti varastoimisesta).

Tarkistus 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja 
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla, ja sitä käyttävät 
siirtotoiminnan harjoittajat, joiden on 
oltava täysin riippumattomia sekä 
varastointipaikan toiminnanharjoittajista 
että käyttäjistä (eli sähköntuottajista).
Jäsenvaltioiden on pidettävä tavoitteena 
oikeudenmukaista ja avointa pääsyä ja 
otettava tässä huomioon:

Or. en

Perustelu

Vapaan kilpailun ja syrjimättömän pääsyn takaamiseksi toiminnanharjoittajien tulee olla 
täysin riippumattomia sekä varastointipaikkojen toiminnanharjoittajista että 
sähköntuottajista.
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Tarkistus 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja 
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä avoimella, objektiivisella ja 
syrjimättömällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja 
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on taattava avoin pääsy avoimin ja objektiivisin ehdoin.

Tarkistus 379
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on
sovellettava avoimen pääsyn periaatetta 
syrjimättömän ehdoin ja otettava tässä 
huomioon:

Or. en

Perustelu

"Oikeudenmukaisuuden" tulkinta säädöstekstissä voi aiheuttaa tulkintaongelmia, koska se 
sisältää subjektiivisen ja moraaliin liittyvän elementin. Tavallinen termi on "syrjimätön".
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Tarkistus 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja
syrjimätöntä pääsyä ja otettava tässä 
huomioon:

Or. de

Perustelu

Avoin ja syrjimätön pääsy oikeudenmukaisin ehdoin on ehdottoman ratkaisevaa kulloistenkin 
käyttäjien kannalta.

Tarkistus 381
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on
varmistettava oikeudenmukainen ja avoin 
pääsy ja otettava tässä huomioon:

Or. fi
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Tarkistus 382
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varastointikapasiteetti, joka on 
käytettävissä tai voidaan kohtuullisin 
keinoin saada käyttöön 4 artiklassa 
määritellyillä alueilla, ja siirtokapasiteetti, 
joka on käytettävissä tai voidaan 
kohtuullisin keinoin saattaa käyttöön;

a) varastointikapasiteetti, joka on 
käytettävissä 4 artiklassa määritellyillä 
alueilla, ja siirtokapasiteetti, joka on 
käytettävissä;

Or. en

Perustelu

Ilmaus "voidaan kohtuullisin keinoin saada käyttöön" poistetaan. Se vastaisi arviomme 
mukaan laajentamisvelvoitetta. Korkeat investointikustannukset huomioon ottaen 
taloudellinen toteutettavuus edellyttää, että asiakkaiden kanssa voidaan tehdä pitkän 
aikavälin sopimuksia kuljetusten ja varastointipaikkojen käytöstä.

Tarkistus 383
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se osuus kansainvälisiin oikeudellisiin 
välineisiin ja yhteisön lainsäädäntöön 
perustuvista päästövähennysvelvoitteista, 
joka on määrä täyttää hiilidioksidin 
talteenoton ja geologisen varastoinnin 
avulla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan koko alakohta. Erityisen vähentämistavoitteen lisääminen kansainvälisten sekä 
EU:n sopimusten tai normien mukaisesti, kun pääsyä koskevat säännökset sisällytetään 
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kansalliseen lainsäädäntöön, eivät johda mihinkään, ja siitä voi seurata 
toiminnanharjoittajien erilainen kohtelu eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 384
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarve ottaa huomioon varastointipaikan 
tai hiilidioksidin siirtoverkon omistajan tai 
toiminnanharjoittajan asianmukaisesti 
perustellut kohtuulliset tarpeet sekä 
kaikkien muiden sellaisten varaston tai 
verkon tai niihin liittyvien prosessointi- tai 
käsittelylaitosten käyttäjien edut, joihin 
asia voi vaikuttaa; ja

d) tarve ottaa huomioon varastointipaikan 
tai hiilidioksidin siirtoverkon omistajan tai 
toiminnanharjoittajan asianmukaisesti 
perustellut kohtuulliset tarpeet sekä 
kaikkien muiden sellaisten varaston tai 
verkon tai niihin liittyvien prosessointi- tai 
käsittelylaitosten käyttäjien edut, joihin 
asia voi vaikuttaa; tällaiset 
varastointipaikan tai hiilidioksidin 
kuljetusverkon omistajan tai 
toiminnanharjoittajan kohtuulliset tarpeet 
liittyvät ensisijaisesti itse tuotetun tai 
erotetun hiilidioksidivirran varmaan 
kuljetus- tai varastointimahdollisuuteen 
ottaen huomioon käytettävissä oleva 
kapasiteetti sekä tarvittavan 
rahavakuuden säilyttäminen 
infrastruktuurin kehittämistä tai laitosten 
käyttämistä varten;

Or. en

Perustelu

Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla, että hiilidioksidin varastointipaikkojen ja 
kuljetusverkkojen toiminnanharjoittajat voisivat itse käyttää talteenotto- ja 
varastointilaitoksia ja varastointikapasiteettia omaa hiilidioksidivirtaansa varten ja että ne 
voisivat saavuttaa omat pakolliset hiilidioksidin vähentämistä koskevat tavoitteensa, jotta 
olisi olemassa vahvat kannustimet tarvittaviin suuriin investointeihin, jotka liittyvät 
tarvittavien laitosten rakentamiseen ja kehittämiseen.
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Tarkistus 385
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tarve taata riittävät järjestelyt 
hiilidioksidin rajat ylittävien virtojen ja 
siirtovirtojen ehtojen toteuttamiseksi niin, 
että vältetään kilpailun vääristyminen, 
joka aiheutuu mahdollisten käyttäjien 
maantieteellisestä sijainnista EU:ssa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää taata, että Kreikan kaltaisten jäsenvaltioiden toiminnanharjoittajat eivät joudu 
tarpeettomasti muita huonompaan asemaan maantieteellisen sijaintinsa tai 
varastointipaikkojen kehittämisen mahdollisten rajoitusten vuoksi.

Tarkistus 386
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hiilidioksidin siirtoverkon haltijat ja 
varastointipaikkojen toiminnanharjoittajat 
voivat evätä käyttöoikeuden kapasiteetin 
puutteen vuoksi. Epäämiselle on esitettävä 
asianmukaiset perustelut.

3. Hiilidioksidin siirtoverkon haltijat ja 
varastointipaikkojen toiminnanharjoittajat 
voivat evätä käyttöoikeuden kapasiteetin 
puutteen vuoksi tai kun se ei ole 
taloudellisesti järkevää. Epäämiselle on 
esitettävä asianmukaiset perustelut.

Or. en

Perustelu

Kaasun markkinoita ja kuljetuksia koskevat vastaavat EU:n ja kansallisen tason järjestelyt 
mahdollistavat periaatteessa vastaavat poikkeukset, jotka ovat järkeviä ja perusteltuja.
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Tarkistus 387
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Poikkeukset

1. Merkittävä uusi talteenotto- ja 
varastointi-infrastruktuuri voidaan 
vapauttaa 20 artiklan säännöksistä tietyn 
ajan seuraavin ehdoin:
a) investointiin liittyvä riski on sellainen, 
että investointia ei tehtäisi ilman 
poikkeuksen myöntämistä;
b) poikkeus ei haittaa kilpailua eikä 
talteenotto- ja varastointimarkkinoiden 
tehokasta toimintaa.
2. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tapauskohtaisesti 
päättää 1 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista. Jos asianomainen 
infrastruktuuri sijaitsee usean 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
yhteisen päätöksen. Poikkeuksien 
myöntämiseen sovelletaan seuraavia 
ehtoja:
a) poikkeus voi koskea koko uutta 
infrastruktuurikapasiteettia tai sen osaa;
b) päätettäessä poikkeuksen 
myöntämisestä otetaan tapauskohtaisesti 
huomioon tarve esittää ehtoja, jotka 
liittyvät poikkeuksen kestoon ja 
infrastruktuurin syrjimättömiin 
käyttöehtoihin. Ehdoista päätettäessä 
otetaan erityisesti huomioon sopimusten 
kesto, rakennettava lisäkapasiteetti, 
hankkeen aikajänne sekä kansalliset 
olosuhteet;
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c) poikkeusta myöntäessään 
toimivaltainen viranomainen voi päättää 
kapasiteetin hallintaa ja osoittamista 
koskevista säännöistä ja mekanismeista 
siinä määrin kuin tämä ei estä 
pitkäaikaisten sopimusten toteuttamista;
d) poikkeusta koskeva päätös 
mahdollisine ehtoineen on perusteltava 
asianmukaisesti ja julkistettava.
3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toteutettava selkeä ja 
toimiva menettely, jolla tämän artiklan 
mukaisesti tehtyihin päätöksiin voidaan 
hakea muutosta.
4. Ehtoja, jotka koskevat poikkeusten 
hyväksymistä tämän artiklan mukaisesti, 
ei voida muuttaa takautuvasti ilman 
kaikkien osapuolten suostumusta.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä tulisi ottaa käyttöön säännös, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää 
tarkoin määritellyissä olosuhteissa poikkeuksia sääntelyyn, joka koskee kolmansien maiden
pääsyä varastointi- ja talteenottoinfrastruktuuriin. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
edellyttää suuria investointeja infrastruktuuriin. Riittävän pääoman saamiseksi sijoittajien 
tulee voida luottaa siihen, että he saavat sijoitukselleen tuottoa. Tarkistus perustuu direktiivin 
2003/55/EY 22 (toinen kaasudirektiivi) 22 artiklaan.

Tarkistus 388
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Poikkeukset

1. Merkittävä uusi talteenotto- ja 
varastointi-infrastruktuuri voidaan 
vapauttaa 20 artiklan säännöksistä 
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määritetyn ajan seuraavin ehdoin:
a) investointiin liittyvä riski on sellainen, 
että investointia ei tehtäisi ilman 
poikkeuksen myöntämistä;
b) poikkeus ei haittaa talteenotto- ja 
varastointimarkkinoiden tehokasta 
toimintaa.
2. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tapauskohtaisesti 
päättää 1 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista. Jos asianomainen 
infrastruktuuri sijaitsee usean 
jäsenvaltion alueella, jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
yhteisen päätöksen. Poikkeuksien 
myöntämiseen sovelletaan seuraavia 
ehtoja:
a) poikkeus voi koskea koko uutta 
infrastruktuurikapasitettia tai sen osaa tai 
muutettua tai laajennettua kapasiteettia 
kokonaan tai osittain;
b) päätettäessä poikkeuksen 
myöntämisestä otetaan tapauskohtaisesti 
huomioon tarve esittää ehtoja, jotka 
liittyvät poikkeuksen kestoon ja 
infrastruktuurin syrjimättömiin 
käyttöehtoihin. Ehdoista päätettäessä 
otetaan erityisesti huomioon sopimusten 
kesto, rakennettava lisäkapasiteetti, 
hankkeen aikajänne sekä kansalliset 
olosuhteet;
c) poikkeusta myöntäessään 
toimivaltainen viranomainen voi päättää 
kapasiteetin hallintaa ja osoittamista 
koskevista säännöistä ja mekanismeista 
siinä määrin kuin tämä ei estä 
pitkäaikaisten sopimusten toteuttamista;
d) poikkeusta koskeva päätös 
mahdollisine ehtoineen on perusteltava 
asianmukaisesti ja julkistettava.

Or. en
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Perustelu

Tuemme OGP:n muutettua ehdotusta liittyen 20 a artiklaan (uusi) pienin muutoksin. Koska ei 
ole olemassa hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen ja loppusijoituksen infrastruktuuria, 
pidetään riittävänä, että jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia kolmansien osapuolten 
säännellylle käytölle. Vastaavia järjestelyjä on myös unionin sekä kansallisen tason 
kaasumarkkinoita (kaasukuljetuksia) koskevissa säädöksissä.

Tarkistus 389
Adam Gierek

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden välisten rajat ylittävien kiistojen 
sovitteluun sovelletaan kansainvälistä 
oikeutta.

Or. pl

Perustelu

Geosfäärin osa, joka käsittää varastointikompleksin, voi osoittautua suuremmaksi kuin 
tämänhetkiset geologiset tutkimukset osoittavat, ja se voi ulottua rajojen yli kolmansien 
maiden alueelle.

Tarkistus 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävien hiilidioksidin siirtojen, 
rajat ylittävien varastointipaikkojen tai 
rajat ylittävien varastointikompleksien 
ollessa kyseessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yhdessä 
tämän direktiivin ja kaikkien muiden 

Rajat ylittävien hiilidioksidin siirtojen, 
rajat ylittävien varastointipaikkojen tai 
rajat ylittävien varastointikompleksien 
ollessa kyseessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yhdessä 
tämän direktiivin ja kaikkien muiden 
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yhteisön säädösten vaatimuksia. yhteisön säädösten vaatimuksia. Rajat 
ylittävien varastointipaikkojen osalta 
luvan myöntämisestä vastaa sen 
jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen 
viranomainen, jonka alueella suurin osa 
varastointipaikasta todennäköisesti 
sijaitsee.

Or. de

Perustelu

Vastuun varmistaminen.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajat ylittävien hiilidioksidin siirtojen, 
rajat ylittävien varastointipaikkojen tai 
rajat ylittävien varastointikompleksien 
ollessa kyseessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yhdessä 
tämän direktiivin ja kaikkien muiden 
yhteisön säädösten vaatimuksia.

Rajat ylittävien hiilidioksidin siirtojen, 
rajat ylittävien varastointipaikkojen tai 
rajat ylittävien varastointikompleksien 
ollessa kyseessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yhdessä 
tämän direktiivin ja kaikkien muiden 
yhteisön säädösten vaatimuksia. Rajat 
ylittävien varastointipaikkojen yhteydessä 
lupien myöntämisestä vastaa sen 
jäsenvaltion kansallinen viranomainen, 
jonka alueella varastointipaikan suurin 
osa todennäköisesti sijaitsee.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään vastuuta.
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Tarkistus 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava rekisteri kaikista suljetuista 
varastointipaikoista ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin on sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava rekisteri kaikista suljetuista 
varastointipaikoista ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin on sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja ja muita 
asiaan liittyviä tietoja sen arvioimiseksi, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy tallessa 
kestävällä tavalla ja täysin.

Or. de

Perustelu

Rekisteriin tallennetaan kaikki tiedot, joiden avulla voidaan arvioida varastointipaikan 
aiheuttamia vaaroja tai varastointipaikan kannalta mahdollisesti vaarallisia toimia. Pelkät 
kartat eivät riitä tähän.

Tarkistus 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Käyttöönottovaiheen tuki

Komissio laatii vuoden 2008 loppuun 
mennessä rahoitussuunnitelman, jolla 
tuetaan hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin käyttöönottoa. Tätä 
rahoitusvälinettä voidaan kaudella 2008–
2012 rahoittaa EU:n talousarvion 
käyttämättömistä varoista ja vuoden 2013 
jälkeen osittain EU:n päästökiintiöiden 
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huutokaupasta saaduin varoin.

Or. de

Perustelu

Hiilidioksidin takaisinoton ja varastoinnin rahoituksen konkreettinen muoto on tarpeen jo 
tämän hankkeen turvaamiseksi, jotta näin voidaan varmistaa tekniikan unionin laajuinen 
käyttö ja kattava hyödyntäminen.

Tarkistus 394
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
29 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 85/337/ETY
Liite I – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. Kaasu-, öljy- ja kemikaaliputket sekä 
hiilidioksidivirtojen siirtoihin geologista 
varastointia varten tarkoitetut putket, 
joiden halkaisija on yli 800 mm ja pituus 
yli 40 km, mukaan luettuina niihin 
liittyvät paineenkorotusasemat.

16. Putket, joiden halkaisija on yli 800 mm
ja pituus yli 40 km, kun niissä siirretään:

a) kaasua, öljyä tai kemikaaleja;
b) hiilidioksidivirtoja, 
paineenkorotusasemat mukaan lukien, 
geologista varastointia varten.

Or. en

Perustelu

Ehdotettua määritelmää on selvennettävä. Tulkintamme mukaan määritelmän mukaiset liitetyt 
paineenkorotusasemat ja putket kuuluvat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
direktiivin soveltamisalaan riippumatta siitä, mitä virtoja siirretään. Siksi ehdotamme 
seuraavaa tekstiä.
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Tarkistus 395
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
29 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 85/337/ETY
Liite I – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16. Kaasu-, öljy- ja kemikaaliputket sekä 
hiilidioksidivirtojen siirtoihin geologista 
varastointia varten tarkoitetut putket, 
joiden halkaisija on yli 800 mm ja pituus 
yli 40 km, mukaan luettuina niihin 
liittyvät paineenkorotusasemat.

16. Kaasu-, öljy- ja kemikaaliputket sekä 
hiilidioksidivirtojen siirtoihin geologista 
varastointia varten tarkoitetut putket, 
joiden halkaisija on yli 800 mm ja pituus 
yli 40 km.

Or. en

Perustelu

Mainitsemalla "liittyvät paineenkorotusasemat" ilman mitään kapasiteettikynnyksiä 
ympäristövaikutusten arviointia laajennetaan ilman mitään perustelua.
Paineenkorotusasemista suoritetaan kuten tähänkin saakka ympäristövaikutusten arviointi, 
jos saavutetaan tietyt kokoluokat, eikä näin tehdä täysin kynnysarvoista riippumatta.

Tarkistus 396
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
30 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 96/61/EY
9 artikla – 3 kohta – 3-6 alakohdat

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan direktiivin 96/61/EY 9 artiklan 
3 kohdan kolmas, neljäs, viides ja kuudes 
alakohta.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2003 päästökauppadirektiivillä kiellettiin vuoden 1996 IPPC-direktiivin käyttö 
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suurien teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöjen sääntelyyn tiettyjä erityistilanteita lukuun 
ottamatta. Kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisen entistä suurempi kiireellisyys ja siksi 
tarve käyttää päästökauppajärjestelmän lisäksi muita välineitä, kuten tuotantoon perustuvia 
päästönormeja, tekee tästä kiellosta epäasianmukaisen, minkä vuoksi se olisi poistettava.

Tarkistus 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
30 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 96/61/EY
9 artikla – 3 kohta – 3-6 alakohdat

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan direktiivin 96/61/EY 9 artiklan 
3 kohdan kolmas, neljäs, viides ja kuudes 
alakohta.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2003 päästökauppadirektiivillä kiellettiin vuoden 1996 IPPC-direktiivin käyttö 
suurien teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöjen sääntelyyn tiettyjä erityistilanteita lukuun 
ottamatta. Kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisen entistä suurempi kiireellisyys ja siksi 
tarve käyttää päästökauppajärjestelmän lisäksi muita välineitä, kuten tuotantoon perustuvia 
päästönormeja, tekee tästä kiellosta epäasianmukaisen, minkä vuoksi se olisi poistettava.

Tarkistus 398
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
31 artikla
Direktiivi 2000/60/EY
11 artikla – 3 kohta – j alakohta – 3 a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

- hiilidioksidivirtojen johtamisen 
varastointitarkoituksessa geologisiin 
muodostumiin, jotka ovat luontaisesti 
soveltumattomia muihin tarkoituksiin, jos 
tällainen johtaminen on sallittua Euroopan 

”– hiilidioksidivirtojen johtamisen 
varastointitarkoituksessa geologisiin 
muodostumiin, jotka ovat luontaisesti 
soveltumattomia muihin tarkoituksiin ja 
jotka katsotaan erillisiksi muodostumiksi 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* nojalla;

hiilidioksidin kulkeutumisen kannalta, jos 
tällainen johtaminen on sallittua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* nojalla;

Or. en

Perustelu

Luonnoksen 31 artiklaa on muutettava ennalta varautumisen periaatteen edellyttämällä 
tavalla.

Tarkistus 399
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a 
artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai 
jos tällaista menettelyä ei ole, 
alkuperäinen käyttölupa on myönnetty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY* voimaantulon 
jälkeen, on laitosalueella sopiva tila 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
paineistuslaitteistoille, ja että sopivien 
varastointipaikkojen ja sopivien 
siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

Or. de
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Perustelu

Hiilidioksidin takaisinotto ja varastointi on vielä tutkimus- kehittämisvaiheessa. Tällä hetkellä 
ei ole vielä näkyvissä sopivia suuren mittakaavan teknisiä ratkaisuja hiilidioksidin 
erottamiseen eikä erotetun hiilidioksidin siirtämiseen ja varastointiin. Siksi tällaista 
tekniikkaa ei voida vielä edellyttää säädöksellä. Samoin tulisi luopua "talteenottovalmiuden" 
velvoitteesta niin kauan kuin hiilidioksidin takaisinoton ja varastoinnin koko ketjun kestävää 
käytettävyyttä ei ole todistettu.

Tarkistus 400
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2001/80/EY muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a 
artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai 
jos tällaista menettelyä ei ole, 
alkuperäinen käyttölupa on myönnetty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY* voimaantulon 
jälkeen, on laitosalueella sopiva tila 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
paineistuslaitteistoille, ja että sopivien 
varastointipaikkojen ja sopivien 
siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan
Direktiivin 2001/80/EY muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a 
artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai 
jos tällaista menettelyä ei ole, 
alkuperäinen käyttölupa on myönnetty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY* voimaantulon 
jälkeen, on laitosalueella sopiva tila 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
paineistuslaitteistoille, ja että sopivien 
varastointipaikkojen ja sopivien 
siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.
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Or. en

Perustelu

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 32 article and discuss this measure in the Article 35 a. Early 
imposition of the provision as formulated in the current text of 32 article 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.

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

Tarkistus 402
Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9a artikla 9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* voimaantulon jälkeen, on
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja 
että sopivien varastointipaikkojen ja 
sopivien siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen
lupa on myönnetty Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin XX/XX/EY* 
voimaantulon jälkeen ja suoritetaan 
asianmukainen arviointi laitosalueella
käytettävissä olevasta sopivasta tilasta
hiilidioksidin talteenotto- ja 
paineistuslaitteistoille, sopivien 
varastointipaikkojen ja sopivien 
siirtolaitteistojen saatavuudesta sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
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jälkiasennuksen teknisestä 
toteutettavuudesta. Näin aiheutuvat 
pääomakustannukset ja arvioitu 
jälkiasennukseen tarvittava aika otetaan 
huomioon arvioitaessa sitä, toteutetaanko 
edellä mainitut toimet. Jos luvat on 
myönnetty olemassa olevien laitosten 
laitteistojen tai niiden polttoaineen 
muuttamiseen erityyppisiksi, tällaista 
arviointia ei vaadita.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla 9 a artikla
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
XX/XX/EY* voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja 
että sopivien varastointipaikkojen ja 
sopivien siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
millekään polttolaitoksille, joiden 
kapasiteetti on vähintään 200 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
XX/XX/EY voimaantulon jälkeen, ei 
anneta lupaa, jos niiden toiminnan 
aikana ilmakehään vapautuisi 
hiilidioksidia yli 350 grammaa jokaista 
vapautuvan energian kilowattituntia 
kohti.

Or. en

Perustelu

Ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi sähköntuottajille on asetettava päästöjen 
enimmäisrajat.

Tarkistus 404
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a artikla 
seuraavasti:

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a artikla 
seuraavasti:

”9 a artikla ”9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
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talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja sopivien 
siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu.

talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja sopivien 
siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu. Tämä vaatimus ei koske 
direktiivissä 2004/8/EY tarkoitettuja hyvin 
tehokkaita sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoon käytettäviä laitoksia.

Or. de

Perustelu

Hyvin tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon käytettävät laitokset on sijoitettava 
mahdollisimman lähelle lämmön käyttäjiä. Asutuksen lähellä hiilidioksidin erotuslaitosten 
tilavaatimuksiin liittyvät kustannukset ovat erityisen korkeat, mikä aiheuttaa hyvin tehokkaille 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille selvän kilpailuhaitan. Tämä ei vastaa 
ilmastonmuutostavoitetta, johon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset antavat korkean 
hyötysuhteensa ansiosta merkittävän panoksen.

Tarkistus 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a artikla 
seuraavasti:

Lisätään direktiiviin 2001/80/EY 9 a artikla 
seuraavasti:

”9 a artikla ”9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja sopivien 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai jos 
tällaista menettelyä ei ole, alkuperäinen 
käyttölupa on myönnetty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
XX/XX/EY* voimaantulon jälkeen, on 
laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja että 
sopivien varastointipaikkojen ja sopivien 
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siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus on 
arvioitu.

siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen ja taloudellinen
toteutettavuus on arvioitu.

Or. de

Perustelu

On myös tutkittava, onko hiilidioksidin erottaminen mahdollista paitsi teknisesti myös 
taloudellisesti.

Tarkistus 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohta koskee koko 
polttolaitosta.

Or. en

Perustelu

Ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi sähköntuottajille on asetettava päästöjen 
enimmäisrajat.

Tarkistus 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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kaikki sähköä tuottavat polttolaitokset, 
joiden suunniteltu nimelliskapasiteetti on 
vähintään 200 megawattia, joiden 
odotetaan tuottavan yli 350 grammaa 
hiilidioksidia kilowattituntia kohden ja 
joihin sovelletaan alkuperäistä 
rakennuslupaa 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen, toimivat siten, että vähintään 
90 prosenttia hiilidioksidipäästöistä 
otetaan talteen, siirretään ja varastoidaan 
sopivaan geologiseen muodostumaan tai 
että vastaava päästövähennys saadaan 
aikaan muilla keinoin. Rakennusluvan 
puuttuessa sovelletaan alkuperäistä 
käyttölupaa.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 408
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki sähköä tuottavat polttolaitokset, 
joiden suunniteltu nimelliskapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia, joiden 
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odotetaan tuottavan yli 500 grammaa 
hiilidioksidia kilowattituntia kohden ja 
joihin sovelletaan alkuperäistä 
rakennuslupaa 1. tammikuuta 2015 
alkaen, toimivat siten, että vähintään 
90 prosenttia hiilidioksidipäästöistä 
otetaan talteen, siirretään ja varastoidaan 
sopivaan geologiseen muodostumaan tai 
että vastaava päästövähennys saadaan 
aikaan muilla keinoin.
Rakennusluvan puuttuessa sovelletaan 
alkuperäistä käyttölupaa.

Or. en

Perustelu

Päästönormi 500 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohden tulisi määrittää kaikille 
sähköä tuottaville polttolaitoksille, jotka hyväksytään vuoden 2015 jälkeen. Näin taataan, että 
kaikkien tulevien laitosten hiilidioksidipäästöt vastaavat nykyaikaisia kaasulla toimivia 
voimalaitoksia (tällä hetkellä tehokkain ja pienipäästöisin hiilivetytekniikka). Arvoa on 
pienennettävä tulevaisuudessa, jotta kannustettaisiin entistä suurempiin päästövähennyksiin.

Tarkistus 409
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vuonna 2012 komissio arvioi 
teknisen kehityksen senhetkistä tilaa ja 
uusinta tieteellistä tietoa, ja jos sen 
perusteella ei voida ottaa käyttöön 
pakollisia vaatimuksia, jotka koskevat 
sellaisten hiilikäyttöisten voimalaitosten 
kieltämistä, joissa ei ole hiilen talteenotto-
ja varastointilaitteita, sovitussa 
aikataulussa tai jos tämä aiheuttaisi 
suhteettomia kustannuksia yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, se tekee 
ehdotuksia poikkeuksellisista 
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rahoitusjärjestelyistä tai edellä 1 a ja 1 b 
kohdassa asetettujen päivämäärien 
lykkäämisestä.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista on tehtävä pakollista vuoden 2015 jälkeen 
hyväksytyissä voimalaitoksissa, jotta voidaan välttää useiden perinteistä hiilitekniikkaa 
käyttävien laitosten avaaminen vielä 2020-luvulla, mikä vesittäisi monet muut 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet. Pakollinen vaatimus edistää teknistä 
kehitystä ja vähentää kustannuksia, kuten se on tehnyt monilla muillakin ympäristöpolitiikan 
aloilla. On kuitenkin taattava, että valot pysyvät päällä! Tarkistus antaa 
"hätäjarrumekanismin", jos yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ilmenee erityisiä 
ongelmia.

Tarkistus 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla
Direktiivi 2004/35/EY
Liite III – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY* mukaisten 
varastointipaikkojen käyttö;

14. Hiilidioksidin siirto geologista 
varastointia varten sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston(*) direktiivin
XX/XX/EY mukaisten varastointipaikkojen 
käyttö;

Or. en

Perustelu

Myös hiilidioksidin siirto tulisi sisällyttää ympäristövastuuta koskevaan direktiiviin (direktiivi 
2004/35/EY).
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Tarkistus 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla
Direktiivi 2004/35/EY
Liite III – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiivin 2004/35/EY liitteeseen 
III 14 kohta seuraavasti:

Lisätään direktiivin 2004/35/EY liitteeseen 
III 14 kohta seuraavasti:

”14. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY* mukaisten 
varastointipaikkojen käyttö;

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY* mukaisten 
varastointipaikkojen käyttö siihen saakka, 
kunnes vastuu siirretään toimivaltaiselle 
viranomaiselle;

Or. de

Perustelu

Tähänastinen sanamuoto, joka rajoittuu varastointipaikan käyttöön, voisi johtaa siihen, että 
sulkemisen jälkeen esiintyvät ympäristövahingot eivät enää kuulu ympäristövastuudirektiivin 
mukaisen vastuun piiriin. Uusi sanamuoto selventää, että toiminnanharjoittaja on vastuussa 
ympäristövahinkojen korjaamisesta siihen saakka, kunnes vastuu siirtyy toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Tarkistus 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Uudelleentarkastelu

Hiilidioksidin turvallista geologista 
varastointia tarkastellaan uudelleen 
30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Jos 
on todisteita siitä, että hiilidioksidia 
voidaan käsitellä turvallisesti ja 
ennustettavalla tavalla, direktiivin 
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2001/80/EY 9 a artiklan mukaista rajaa 
sovelletaan kaikkiin olemassa oleviin 
laitoksiin vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kesäkuuhun 2011 mennessä on riittävästi käytäntöön perustuvia tietoja, jotka varastoidun 
hiilidioksidin ennustettavuutta ja käsittelyä. Tämä mahdollistaa päästörajan 350 g 
hiilidioksidia/kWh soveltamisen kaikkiin olemassa oleviin voimalaitoksiin, jotka ylittävät 
tämän rajan.

Tarkistus 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Uudelleentarkastelu

Hiilidioksidin turvallista geologista 
varastointia tarkastellaan uudelleen 
30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Jos 
on todisteita siitä, että hiilidioksidia 
voidaan käsitellä turvallisesti ja 
ennustettavalla tavalla, direktiivin 
2001/80/EY 9 a artiklan mukaista rajaa 
sovelletaan kaikkiin olemassa oleviin 
laitoksiin vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kesäkuuhun 2011 mennessä on riittävästi todellisuuteen perustuvia tietoja, jotka koskevat 
kykyä ennakoida ja käsitellä varastoitua hiilidioksidia. Tämä mahdollistaa päästörajan 350 g 
hiilidioksidia/kWh soveltamisen kaikkiin olemassa oleviin voimalaitoksiin, jotka ylittävät 
tämän rajan.
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Tarkistus 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Tarkistaminen ja kehittäminen
1. Tämän direktiivin soveltamisesta 
saadut kokemusten perusteella ja ottaen 
huomioon 25 artiklassa tarkoitetut 
kertomukset ja erityisesti ottaen 
huomioon hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin demonstrointilaitoksista 
saadut kokemukset sekä tekninen kehitys 
ja uusimmat tieteelliset tiedot komissio 
laatii vuoteen 2016 mennessä tämän 
direktiivin soveltamisesta kertomuksen, 
jossa se tarkastelee muun muassa 
seuraavia seikkoja:
a) onko tällainen hiilidioksidin pysyvä 
kapselointi estänyt tai vähentänyt 
ympäristöön kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia ja onko samalla vältetty 
kaikki mahdolliset tästä ihmisten 
terveydelle aiheutuvat vaarat;
b) voidaanko säännöksiä soveltaa sähköä 
tuottaviin polttolaitoksiin, joiden 
nimellisteho on 200 MW tai enemmän 
32 artikla huomioon ottaen;
c) kolmansien osapuolten pääsyä koskevia 
säännöksiä, 20 ja 21 artikla.
2. Komissio esittää kertomuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
liittää siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. de

Perustelu

Komission on tarkistettava direktiiviä teknisen kehityksen ja uusimpien tieteellisten tietojen 
perusteella.
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Tarkistus 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
1. Komissio esittää yhdeksän kuukauden 
kuluessa 25 artiklassa tarkoitettujen 
kertomusten vastaanottamisesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta.
2. Kertomuksessaan komissio arvioi 
erityisesti:
– menettelyjä, joilla komissiolle 
ilmoitetaan varastointiluvista (10 artikla) 
ja vastuun siirtämistä koskevista 
päätöksistä (18 artikla);
– kokemuksia 20 ja 21 artiklassa 
tarkoitetusta kolmansien osapuolten 
pääsystä;
– mahdollisuutta ottaa käyttöön uusia ja 
suuria polttolaitoksia koskeviin 
hankkeisiin sovellettava velvoite, joka 
koskee hiilidioksidipäästöjen talteenottoa 
ja varastointia, tai hankkeiden 
kehittämistä alun alkaen hiilidioksidin 
talteenottoa silmällä pitäen sekä tällaisen 
velvoitteen laajuutta;
– liitteessä I ja II määritettyjen ehtojen 
kehittämistä edelleen ja niiden 
päivittämistä;
ja se esittää tarvittaessa direktiivin 
tarkistamista koskevan ehdotuksen.

Or. en
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Perustelu

Tämänhetkiset tiedot hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ovat riittämättömät tämän 
velvoitteen ottamiseksi käyttöön nyt. Ehdotamme, että harkittaisiin 
"talteenottomahdollisuuden" velvoitetta, muttei kuitenkaan ennen direktiivin 
uudelleentarkastelua 35 a artiklan mukaisesti. Energia-alalle ei saa aiheuttaa riskiä, että se 
joutuisi maksamaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kustannukset, ennen kuin 
tekniikka on testattu täysin demonstrointihankkeiden avulla. Perustelluilta vaikuttavat vain 
tutkimus- ja kehittämiskustannukset, jotka liittyvät hiilidioksidin talteenottoon, kuljettamiseen 
ja geologiseen varastointiin.

Tarkistus 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [1 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Tämänhetkiset tiedot hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ovat riittämättömät tämän 
velvoitteen ottamiseksi käyttöön nyt. Ehdotamme, että harkittaisiin 
"talteenottomahdollisuuden" velvoitetta, muttei kuitenkaan ennen direktiivin 
uudelleentarkastelua 35 a artiklan mukaisesti. Energia-alalle ei saa aiheuttaa riskiä, että se 
joutuisi maksamaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kustannukset, ennen kuin 
tekniikka on testattu täysin demonstrointihankkeiden avulla. Perustelluilta vaikuttavat vain 
tutkimus- ja kehittämiskustannukset, jotka liittyvät hiilidioksidin talteenottoon, kuljettamiseen 
ja geologiseen varastointiin.
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Tarkistus 417
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [1 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Vuoden siirtymäaika on liian lyhyt, ja siksi ehdotetaan jäsenvaltiolle kahden vuoden 
siirtymäaikaa.

Tarkistus 418
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [1 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en
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Tarkistus 419
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Uudelleentarkastelu

12 demonstrointihankkeen päätyttyä ja 
tekninen kehitys huomioon ottaen 
komissio arvioi 1 päivään tammikuuta 
2016 mennessä näiden hankkeiden 
toimivuutta ja näkyvyyttä ja kertoo niistä.
Komissio esittää tämän kertomuksen 
pohjalta tarvittaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
tämän direktiivin muuttamisesta 
määrittäen sen tekniset elementit 
ympäristö- ja turvallisuusarvioinnin 
tulosten ottamiseksi huomioon.

Or. en

Perustelu

Demonstrointihankkeet auttavat saavuttamaan tarvittavan teknisen asiantuntemuksen 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvän tekniikan käyttämiseksi turvallisella ja 
toteuttamiskelpoisella tavalla. Hankkeiden loppuunsaattamisen jälkeen komission on 
arvioitava niitä ja esitettävä ehdotus nykyisen direktiiviehdotuksen muuttamiseksi uuden 
tieteellisen tiedon ja teknisen kehityksen mukaisesti.

Tarkistus 420
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Komission kertomus

1. Ottaen huomioon hiilidioksidin 
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talteenotosta, geologisesta 
loppusijoituksesta ja siirtämisestä saadut 
kokemukset ja kansainvälisen tilanteen 
muutokset komissio julkaisee 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä kertomuksen 
edistymisestä sellaisen tekniikan 
kehittämisestä ja käyttämisestä, jonka 
avulla voidaan ottaa talteen ja varastoida 
hiilidioksidia, jota syntyy tuotettaessa 
sähköä fossiilisten polttoaineiden avulla.
2. Kertomuksessa käsitellään seuraavia 
seikkoja rajoittamatta sitä kuitenkaan 
niihin:
• kaupallisten demonstrointihankkeiden 
avulla jäsenvaltioissa saavutettu kehitys 
tekniikan käytössä;
• kehitys tekniikan käyttämisessä 
talteenottoprosessin energiatehokkuus 
mukaan lukien ("energiasakko"); sen 
kaupallisen saatavuuden todennäköinen 
aikataulu;
• uusimmat arviot tällaista tekniikkaa 
käyttävän polttolaitoksen rakentamis- ja 
käyttökustannuksista; ja
• uusimmat arviot hiilidioksidin siirtoon 
ja geologiseen varastointiin sopivan 
infrastruktuurin saatavuudesta ja 
kapasiteetista jäsenvaltioissa.
3. Komissio esittää tämän kertomuksen 
perusteella tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen direktiivin 
muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012. This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant. This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 
seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti. Yhden tai useamman perusteen 
noudattamisesta voidaan poiketa, mikäli 
karakterisoinnin ja arvioinnin pohjalta 
voidaan edelleen tehdä 4 artiklan mukaiset 
määritykset.

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava tekniikan taso 
huomioon ottaen neljässä vaiheessa 
seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti. Yhden tai useamman perusteen 
noudattamisesta voidaan poiketa, mikäli 
karakterisoinnin ja arvioinnin pohjalta 
voidaan edelleen tehdä 4 artiklan mukaiset 
määritykset.

Or. de

Perustelu

Liitteessä I luetellut työt liittyvät vain osittain tekniikan tasoon, ja ne ovat osittain tutkimuksen 
ja kehittämiseen raja-alueella tai kuuluvat kokonaan tutkimukseen ja kehittämiseen 
(esimerkiksi vaiheen 3.1. b alakohta). Jotta hakemukseen liitettävä materiaali ja sen 
käsittelemiseen tarvittava aika pysyisivät realistisissa rajoissa, tulisi mainita, että tekniikan 
taso on ratkaiseva tekijä hakemusasiakirjojen valmistelun kannalta.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 
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seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti. Yhden tai useamman perusteen 
noudattamisesta voidaan poiketa, mikäli 
karakterisoinnin ja arvioinnin pohjalta 
voidaan edelleen tehdä 4 artiklan mukaiset 
määritykset.

seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti ja parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan perusteella. Yhden tai 
useamman perusteen noudattamisesta 
voidaan poiketa, mikäli karakterisoinnin ja 
arvioinnin pohjalta voidaan edelleen tehdä 
4 artiklan mukaiset määritykset.

Or. en

Perustelu

Täydennys.

Tarkistus 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tietoa on kerättävä riittävästi, jotta voidaan 
laatia volumetrinen ja dynaaminen 
kolmiulotteinen geologinen malli 
varastointipaikasta ja 
varastointikompleksista, peitteenä oleva 
kivilajiyksikkö mukaan luettuna, sekä 
ympäröivästä alueesta, hydrologisessa 
yhteydessä olevat alueet mukaan luettuina.
Näiden tietojen on katettava ainakin 
seuraavat kompleksin sisäiset 
ominaispiirteet:

Tietoa on kerättävä riittävästi, jotta voidaan 
laatia volumetrinen ja dynaaminen 
kolmiulotteinen geologinen malli 
varastointipaikasta ja 
varastointikompleksista, peitteenä oleva 
kivilajiyksikkö mukaan luettuna, sekä 
ympäröivästä alueesta, hydrologisessa 
yhteydessä olevat alueet mukaan luettuina, 
ja on myös kerättävä riittävät tiedot, 
joiden avulla voidaan varastointipaikalle 
voidaan luoda vastaavia tulevaa kehitystä 
koskevia skenaarioita. Näiden tietojen on 
katettava ainakin seuraavat kompleksin 
sisäiset ominaispiirteet:

Or. es

Perustelu

Tämä vaatimus on erityisen tärkeä arvioitaessa vuotoriskejä.
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Tarkistus 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 1 – h) kohta

Komission teksti Tarkistus

h) varastointikompleksin ympäristössä 
sijaitsevat alueet, joihin hiilidioksidin 
varastointi saattaa vaikuttaa;

h) varastointikompleksin ympäristössä 
sijaitsevat alueet, joihin hiilidioksidin 
varastointi saattaa vaikuttaa, samoin kuin 
hydraulisen yksikön rajaaminen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 1 – h) kohta

Komission teksti Tarkistus

h) varastointikompleksin ympäristössä 
sijaitsevat alueet, joihin hiilidioksidin 
varastointi saattaa vaikuttaa;

h) varastointikompleksin ympäristössä 
sijaitsevat alueet, joihin hiilidioksidin 
varastointi saattaa vaikuttaa, sekä 
mahdollisesti hydraulisen yksikön rajat;

Or. de

Perustelu

Mukautus, joka vastaa muutettua 3 artiklan 6 a kohtaa (uusi) ja 8 artiklan 1 kohtaa (uusi).
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Tarkistus 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 1 – k) kohta

Komission teksti Tarkistus

k) mahdolliset vuorovaikutukset muiden 
toimintojen kanssa (esimerkiksi 
hiilivetyjen etsintä, tuotanto ja varastointi,
pohjavesiesiintymien käyttö maalämpöön);

k) mahdolliset vuorovaikutukset muiden 
toimintojen kanssa (esimerkiksi 
hiilivetyjen etsintä, tuotanto ja varastointi) 
sekä erityisesti kilpailu uusiutuvien 
energianlähteiden (esim.
pohjavesiesiintymien käyttö maalämpöön)
ja maanalaisten vesivarojen kanssa;

Or. en

Perustelu

Varastointipaikkojen arvioinnin yhteydessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota kilpailuun 
hiilidioksidin varastoinnin ja uusiutuvien energialähteiden, kuten pohjavesiesiintymien käytön 
maalämpöön, kanssa.

Tarkistus 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 1 – l) kohta

Komission teksti Tarkistus

l) lähellä sijaitsevat mahdolliset 
hiilidioksidilähteet (myös arviot 
hiilidioksidin kokonaismäärästä, joka voisi 
olla taloudellisesti käytettävissä 
varastointiin).

l) lähellä sijaitsevat mahdolliset 
hiilidioksidilähteet (myös arviot 
hiilidioksidin kokonaismäärästä, joka voisi 
olla taloudellisesti käytettävissä 
varastointiin, sillä siirrosta liian pitkien 
etäisyyksien päähän voi tulla liian 
kallista), samoin kuin turvallisen ja 
soveltuvan siirtoverkon saatavuus.

Or. en
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Perustelu

Hiilidioksidin pitkistä kuljetuksista voi tulla hyvin kallista, ja siksi toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedettävä, onko tietyllä alueella tarpeeksi varastointikapasiteettia.

Tarkistus 428
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 3 – 3.1 a) kohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdolliset injektointinopeudet ja 
hiilidioksidin ominaisuudet;

a) mahdolliset injektointinopeudet ja 
hiilidioksidin ominaisuudet sekä niiden 
muuttuminen lämpötilan ja paineen 
mukaan;

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien muuttuminen lämpötilan ja 
paineen mukaan voi vaikuttaa turvallisuuteen liittyviin tekijöihin ja mallinnuksen tuloksiin.

Tarkistus 429
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 3 – 3.1 e) kohta

Komission teksti Tarkistus

e) lyhyen ja pitkän aikavälin simulaatiot 
(hiilidioksidin kohtalon ja käyttäytymisen 
selvittämiseksi vuosikymmenten ja 
vuosituhanten aikana, mukaan luettuna 
hiilidioksidin liukenemisnopeus veteen).

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.
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Tarkistus 430
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 3 – 3.1 f) kohta

Komission teksti Tarkistus

f) varastointimuodostuman
painetilavuuskäyttäytyminen ajan 
funktiona;

f) varastointimuodostuman paineen ja 
tilavuuden muuttuminen ajan funktiona;

Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys.

Tarkistus 431
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 3 – 3.1 o) kohta

Komission teksti Tarkistus

o) hiilidioksidin kulkeutuminen (reunalta 
avoimessa varastossa);

o) hiilidioksidin kulkeutuminen
(varastossa);

Or. en

Perustelu

Reunalta avoimia varastoja ei pidä sallia, koska ne voivat aiheuttaa vaaran ihmisille ja 
ympäristölle.
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Tarkistus 432
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 3 – 3.3 c) kohta

Komission teksti Tarkistus

c) mahdollisten vuotojen kannalta kriittiset 
muuttujat (esim. varaston enimmäispaine, 
suurin injektointinopeus ja herkkyys 
staattisessa geologisessa mallissa
(malleissa) tehdyille oletuksille);

c) mahdollisten vuotojen kannalta kriittiset 
muuttujat (esim. varaston enimmäispaine, 
suurin injektointinopeus, lämpötila ja 
herkkyys staattisessa geologisessa mallissa
(malleissa) tehdyille oletuksille);

Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys.

Tarkistus 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 4 – a) kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Altistumisen arviointi – Altistumisen 
arvioinnin on perustuttava ympäristön 
ominaisuuksiin ja varastointikompleksin 
yläpuolella olevan väestön jakaumaan sekä 
vaiheessa 3 yksilöidyistä mahdollisista 
vuotoreiteistä vuotavan hiilidioksidin 
mahdolliseen käyttäytymiseen ja 
kohtaloon.

a) Altistumisen arviointi – Altistumisen 
arvioinnin on perustuttava ympäristön 
ominaisuuksiin ja varastointikompleksin 
yläpuolella olevan väestön jakaumaan ja 
toimiin sekä vaiheessa 3 yksilöidyistä 
mahdollisista vuotoreiteistä vuotavan 
hiilidioksidin mahdolliseen 
käyttäytymiseen ja kohtaloon.

Or. en

Perustelu

Arvioinnin ei pidä perustua vain ympäristöön ja väestöön, vaan siinä on otettava huomioon 
myös ympäristössä harjoitettava toiminta.
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Tarkistus 434
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – Vaihe 4 – b) kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Vaikutusten arviointi – Vaikutusten 
arvioinnin on perustuttava niiden lajien, 
yhteisöjen ja luontotyyppien herkkyyteen, 
joihin vaiheessa 3 yksilöidyt mahdolliset 
hiilidioksidivuodot voivat vaikuttaa.
Tarvittaessa on käsiteltävä vaikutuksia, 
jotka johtuvat altistuksesta korkeille 
hiilidioksidikonsentraatioille biosfäärissä, 
mukaan luettuina maaperä, merisedimentit 
ja merenpohjan vedet (tukehtuminen, 
hyperkapnia), sekä näiden ympäristöjen 
hiilidioksidivuotojen johdosta alentuneille
pH-arvoille. Arvioinnissa on käsiteltävä 
myös muiden aineiden vaikutuksia, joita 
voi esiintyä vuotavissa 
hiilidioksidivirroissa (joko injektoitavassa 
hiilidioksidivirrassa olevat epäpuhtaudet tai 
hiilidioksidin varastoinnin yhteydessä 
muodostuvat uudet aineet). Näitä 
vaikutuksia on tarkasteltava useissa aika- ja 
avaruusskaaloissa, ja ne on yhdistettävä 
vakavuudeltaan eritasoisiin vuoto-
onnettomuuksiin.

b) Vaikutusten arviointi – Vaikutusten 
arvioinnin on perustuttava niiden lajien, 
yhteisöjen ja luontotyyppien herkkyyteen, 
joihin vaiheessa 3 yksilöidyt mahdolliset 
hiilidioksidivuodot voivat vaikuttaa.
Tarvittaessa on käsiteltävä vaikutuksia, 
jotka johtuvat altistuksesta korkeille 
hiilidioksidikonsentraatioille biosfäärissä, 
mukaan luettuina maaperä, merisedimentit 
ja merenpohjan vedet (tukehtuminen, 
hyperkapnia), sekä näiden ympäristöjen 
hiilidioksidivuotojen johdosta
pienentyneille pH-arvoille. Arvioinnissa 
on käsiteltävä myös muiden aineiden 
vaikutuksia, joita voi esiintyä vuotavissa 
hiilidioksidivirroissa (joko injektoitavassa 
hiilidioksidivirrassa olevat epäpuhtaudet tai 
hiilidioksidin varastoinnin yhteydessä 
muodostuvat uudet aineet). Näitä 
vaikutuksia on tarkasteltava useissa aika- ja 
avaruusskaaloissa, ja ne on yhdistettävä 
vakavuudeltaan eritasoisiin vuoto-
onnettomuuksiin.

Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys.
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Tarkistus 435
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 1 kohta – 1.1 alakohta – 3 kappale – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seurantatekniikan valinnan on perustuttava 
parhaisiin suunnitteluajankohtana 
saatavilla oleviin käytäntöihin. Valintaa 
tehtäessä on harkittava seuraavia 
vaihtoehtoja, ja kuhunkin tapaukseen 
valitaan sopivin:

Seurantatekniikan valinnan on perustuttava 
parhaisiin suunnitteluajankohtana 
saatavilla oleviin käytäntöihin ja sitä on 
päivitettävä parhaiden käytettävissä 
olevien käytäntöjen kehityksen 
mukaisesti. Valintaa tehtäessä on 
harkittava seuraavia vaihtoehtoja, ja 
kuhunkin tapaukseen valitaan sopivin:

Or. en

Perustelu

Tekninen kehitys on nopeaa, ja on tärkeää käyttää parhaita käytettävissä olevia käytäntöjä.

Tarkistus 436
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 1 kohta – 1.1 k) kohta

Komission teksti Tarkistus

k) tekniikat, joilla saadaan tietoa 
hiilidioksidipluumin
painetilavuuskäyttäytymisestä ja vaaka- ja 
syvyyssuuntaisesta kyllästymisjakaumasta 
soveltamalla numeerista kolmiulotteista 
simulaatiota 4 artiklan ja liitteen I 
mukaisesti laadittuihin 
varastointimuodostuman kolmiulotteisiin 
geologisiin malleihin;

k) tekniikat, joilla saadaan tietoa 
hiilidioksidipluumin paineeseen ja
tilavuuteen liittyvästä käyttäytymisestä ja
vaaka- ja syvyyssuuntaisesta 
kyllästymisjakaumasta soveltamalla 
numeerista kolmiulotteista simulaatiota 4 
artiklan ja liitteen I mukaisesti laadittuihin 
varastointimuodostuman kolmiulotteisiin 
geologisiin malleihin;

Or. en
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Perustelu

Tekninen selvennys.
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