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KORT BEGRUNDELSE

I Kommissionens meddelelse om opfyldelse af Fællesskabets mål om at begrænse den globale 
opvarmning til 2 °C præciseres det, at en reduktion i CO2-udledningen på 50 % på 
verdensplan i 2050 forudsætter en reduktion på 30 % i de udviklede lande i 2020 og på op til 
60-80 % i 2050. For at nå disse mål er det nødvendigt at udnytte alle muligheder for at 
nedbringe udledningen, herunder incitamenter til at begrænse vores forbrug af fossile 
brændstoffer, erstatte fossile brændstoffer med alternative energiformer og indføre separation 
og lagring af CO2 (CCS - carbon capture and storage).

CO2-lagring består i at begrænse udledningen af CO2 i atmosfæren ved at separere denne gas 
ved udledningskilden og efterfølgende lagre den i undergrunden, hvor den ikke kan påvirke 
den globale opvarmning. Fordelen ved denne løsning er, at den afhjælper problemet med 
udledning af drivhusgasser allerede ved udledningskilden. Teknologien skal imidlertid 
opfylde skærpede krav med hensyn til valg og forvaltning af lagringslokaliteter for at mindske 
risikoen for udsivning mest muligt.

Lagring af kuldioxid er særligt nyttigt i forbindelse med store industrianlæg såsom 
kraftværker, der drives af flydende (olie), faste (kul) og gasformige (naturgas) fossile 
brændstoffer, gasraffinaderier, gødningsfabrikker og andre anlæg, der procedurer store 
mængder CO2. Det skal understreges, at udledningen fra kulkraftværker tegner sig for en 
fjerdedel af CO2-udledningen i Europa og for en stor del af den stigende udledning i Asien. I 
betragtning af udsigten til flere kulkraftværker i Europa i og hele verden er der stor interesse i 
at udvikle teknologier til separation og geologisk lagring af CO2.

Prisen på denne teknologi er dog stadig for høj. Omkostningerne ved CCS omfatter dels 
udgifter til infrastrukturer til separation, transport og lagring af CO2 dels udgifter til drift af 
disse infrastrukturer i forbindelse med lagring af CO2. Rent faktisk kræver separation, 
transport og injektion af CO2 en vis mængde energi. Med teknologiens nuværende pris er 
startinvesteringen 30-70 % større i forhold til "konventionelle" kraftværker. Med hensyn til 
driftsomkostningerne overstiger de markant de omkostninger, der er forbundet med at drive 
kulkraftværker, som ikke er forsynet med CCS-teknologi. CCS vil kun blive udbredt, hvis 
prisen for at undgå udledning af et ton CO2 er lavere end CO2-prisen.

EU's emissionshandelsordning vil udgøre det vigtigste incitament til at anvende CCS. CO2, 
der separeres og lagres forsvarligt i overensstemmelse med EU's rammelovgivning, vil under 
emissionshandelsordningen blive anset for ikke at være udledt. De fremskrivninger, der er 
foretaget i forbindelse med konsekvensanalysen af forslaget til direktiv, viser, at hvis CCS 
inddrages under EU's emissionshandelsordning, og der regnes med en drivhusgasreduktion på 
20 % i 2020, vil 7 mio. t CO2 kunne lagres i 2020 og op til 160 mio. t i 2030. Den mængde 
CO2, der vil blive undgået i 2030, vil svare til ca. 15 % af den reduktion, der kræves i Europa.

Det er afgørende at finde frem til en finansiel løftestang, der kan sikre, at CCS-initiativet 
bliver en fælles aktion og kommer ud over det strukturelle samordningsstadium for 
"projektnetværk". De europæiske og nationale offentlige myndigheder bør hjælpe 
virksomhederne med at dække startomkostningerne til CCS, indtil teknologien bliver 
kommercielt rentabel. Finansiel støtte må betragtes som en forudsætning i forbindelse med 
overgangen fra de nuværende fossile brændstoffer, som fortsat vil være dominerende i de 
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kommende årtier, til de alternative energiformer, som gradvist vil tage over.

Der skal bygges nye infrastrukturer i Europa, for at denne overgang kan lykkes. Der skal 
gøres en forsknings- og udviklingsindsats, men lige nu er det nødvendigt at afprøve disse 
teknologier for at dokumentere deres pålidelighed og udvikle pilotprojekter og demonstratorer 
i Den Europæiske Union. Det er således nødvendigt at undersøge foranstaltninger, som vil 
kunne sikre demonstrationen af teknologier, der gør det muligt at anvendes fossile 
brændstoffer, og navnlig kul, i et bæredygtigt perspektiv. Kommissionen bør på grundlag 
heraf fastslå det bedste middel til at støtte projekteringen, konstruktionen og driften af op til 
12 demonstrationsanlæg i fuld skala.

CCS-teknikken kan kun blive kommercielt rentabel, hvis industrien og de offentlige 
myndigheder i rette tid iværksætter energimæssige initiativer og sørger for kraftige 
incitamenter med kommercielt sigte. Teknologien skal gøre EU i stand til at indtage en 
førende rolle i verden i forhold til den brede vifte af rene og effektive energiteknologier, som 
udleder begrænsede mængder kuldioxid.

Kommissionens forslag udgør en godt forhandlingsgrundlag, for det sikrer en klarere og 
nyttigere rammelovgivning for lagring af CO2. Det beskriver også udførligt tilladelses- og 
tilsynsprocedurerne: planlægning, karakteren af de tekniske elementer på hvert trin, høringer, 
overvågning, forebyggelse, udbedrende foranstaltninger i tilfælde af problemer, finansielle 
garantier, inspektioner, tilsyn, tredjepartsadgang osv. Denne tekst synes ikke at afstedkomme 
uoverkommelige problemer, såfremt der foretages visse tilpasninger og præciseringer.

Betydningen af CCS kan i høj grad drages i tvivl, hvis medlemsstaterne får mulighed for 
fuldstændig at afvise lagring af CO2 og endog al forskning i lagring af CO2 på hele elle dele 
af deres territorium. Indsatsen og begejstringen i forhold til CCS-teknologien er forskellig fra 
land til land. Flere medlemsstater er i øvrigt ikke i besiddelse af præcise undersøgelser af 
deres territoriums lagringskapacitet eller lagringslokaliteter.

I starten af 2007 foreslog Kommissionen, at en stor del af de mest CO2-tunge fabrikker skulle 
gøre deres strukturer kompatible med CCS-teknologien inden 2020. Dette forslag blev 
forkastet under påskud af, at teknologien finansielt set ikke ville være fordelagtig på dette 
tidspunkt. Det kommende direktiv kunne indeholde en revisionsbestemmelse med henblik på 
en senere revision af direktivet. Med denne revision kunne CCS pr. en given dato gøres 
obligatorisk for alle nye forbrændingsanlæg med en effekt på over 300 MW. Kravet om, at 
alle nye forbrændingsanlæg skal være i stand til at kunne anvende CCS i fremtiden, forbliver 
relativt svagt, hvis der ikke fastsættes klare mål.

Der kan også sættes spørgsmålstegn ved den meget korte afprøvningsfase, der bl.a. omfatter 
injektionsforsøg med små mængder CO2, og som har til formål at styrke de forudgående 
undersøgelser af ansøgninger om lagringstilladelse. Erfaringerne med at finde frem til 
lokaliteter til lagring af naturgas synes at vise, at der ofte er behov for en meget længere 
afprøvningsfase under de faktiske geologiske forhold.

Der skal foretages flere undersøgelser af de eventuelle miljøvirkninger af CO2-lagring og 
udsivning i havet eller i jorden. Spørgsmålene om ejendomsret og ansvar i tilfælde af 
udsivning bliver de vanskeligste at løse.
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CCS er ikke en lige så populær løsning som vindkraft, tidevandsenergi og solenergi. Ny 
udvikling, bl.a. i forhold til lagring, vil være nødvendig, og flere hindringer skal således 
forceres, før CCS bliver en teknik, der reelt kan nedbringe udledningen af CO2.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De fremskrivninger, der er foretaget i 
forbindelse med konsekvensanalysen af 
forslaget til direktiv, viser, at hvis CCS 
inddrages under EU's 
emissionshandelsordning, og der regnes 
med en drivhusgasreduktion på 20 % i 
2020, vil 7 mio. t CO2 kunne lagres i 2020 
og op til 160 mio. t i 2030. Denne 
reducering af CO2-udledningen vil i 2030 
svare til ca. 15 % af den reduktion, der 
kræves i Europa.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7 b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Det er afgørende, at Den Europæiske 
Union snarest muligt iværksætter en 
CCS-demonstration inden for en 
integreret politisk ramme, der bl.a. 
omfatter målrettede forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, via pilotprojekter, 
oplysningskampagner og 
foranstaltninger, der kan bevidstgøre 
offentligheden. Hvis Den Europæiske 
Union bevarer sin stilling som førende i 
verden inden for udvikling af CCS-
teknologier, og hvis der sker en hurtig 
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kommerciel udbredelse af disse 
teknologier, vil de europæiske 
virksomheder kunne drage fordel af nye 
forretningsmuligheder i tredjelande som 
Kina og Indien.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Medlemsstaterne bør underrette 
Kommissionen om alle drifts- og 
lagringstilladelser, som de kompetente 
myndigheder har udstedt i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
inden for en frist på højst en måned efter 
den kompetente myndigheds udstedelse af 
tilladelsen. Inden udstedelse af en 
lagringstilladelse kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om en udtalelse 
vedrørende deres udkast til tilladelse.
Denne vurdering på fællesskabsplan bør 
kunne bidrage til en ensartet gennemførelse 
af direktivets krav i hele Fællesskabet og 
desuden styrke befolkningens tillid til 
CCS, navnlig i den første fase af 
direktivets gennemførelse.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Overvågning er nødvendig til 
vurdering af, om den injicerede CO2
opfører sig som forventet, om der 
forekommer migration eller udsivning, og 
om eventuelt observeret udsivning skader 
miljø eller sundhed. I dette øjemed bør 
medlemsstaterne sørge for, at operatøren i 
driftsfasen overvåger lagringsanlægget og 
injektionsanlæggene på grundlag af en 
overvågningsplan, der er udarbejdet efter 
specifikke overvågningskrav. Planen bør 
forelægges den kompetente myndighed og 
godkendes af denne. De specifikke krav til 
overvågningsplanen skal være i 
overensstemmelse med de krav, der er 
fastsat i direktivet om en ordning for 
handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

rapport til dokumentation for, at dette 
kriterium er opfyldt, og forelægge den for 
den kompetente myndighed med henblik 
på godkendelse af overdragelsen. Alle 
udkast til godkendelsesbeslutninger bør 
forelægges Kommissionen, så denne kan 
afgive udtalelse herom senest tre måneder 
efter forelæggelsen. De nationale 
myndigheder bør tage denne udtalelse i 
betragtning, når de træffer afgørelse om 
godkendelsen, og enhver afvigelse fra 
Kommissionens udtalelse bør begrundes. 
Vurderingen af udkast til 
godkendelsesbeslutninger på 
fællesskabsplan bør kunne bidrage til en 
ensartet gennemførelse af direktivets krav i 
hele Fællesskabet og desuden styrke 
befolkningens tillid til CCS, navnlig i den 
tidlige fase af direktivets gennemførelse.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Muligheden for at få adgang til CO2-
transportnet og -lagringsanlæg vil, 
afhængigt af de relative priser på kulstof og 
CCS, kunne blive en betingelse for, at 
virksomheder kan komme ind på eller 
konkurrere på det indre el- og 
varmemarked. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til, at potentielle brugere 
kan få denne adgang. De enkelte 
medlemsstater bør selv bestemme, hvordan 
dette skal ske. Herved respekterer de kravet 

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

hvordan dette skal ske. Herved respekterer 
de kravet om fair og åben adgang og tager 
bl.a. hensyn til, hvor stor en transport- og 
lagringskapacitet der er til rådighed eller 
efter et rimeligt skøn kan stilles til 
rådighed, såvel som til, hvor stor en del af 
deres CO2-reduktionsforpligtelser ifølge 
internationale retsakter og 
fællesskabslovgivningen de agter at 
opfylde gennem CO2-separation og 
geologisk lagring. Reguleret adgang til 
transportinfrastrukturerne bør overvejes 
som en mulighed for operatørerne i de 
første år af den kommercielle udvikling af 
CCS. Medlemsstaterne bør også indføre 
tvistbilæggelsesordninger til hurtig 
bilæggelse af tvister om adgang til CO2-
transportnet og lagringsanlæg.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lagring af CO2 i vandsøjlen er ikke 
tilladt.

4. Lagring af CO2 i vandsøjlen og på 
havbunden er ikke tilladt.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": ændring, som er 
i strid med lagringstilladelsen og kan have 
betydelige virkninger på miljøet, 
sundheden, sikkerheden og de øvrige 
anvendelser af jorden eller undergrunden

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) "væsentlig risiko for udsivning": 
risiko for udsivning, som kan medføre 
betydelige ændringer af miljøet

Or. fr

Begrundelse
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
ikke kan ventes væsentlige negative 
konsekvenser for miljø og sundhed.

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
ikke kan ventes væsentlige negative 
konsekvenser for miljø, sundhed eller 
øvrige anvendelser af jorden eller 
undergrunden.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for højst to år og kan 
forlænges én gang med højst to år.

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for højst fem år. Denne 
periode kan forlænges, hvis indehaveren 
af tilladelsen i den første femårige periode 
har foretaget en notorisk og løbende 
efterforskning.

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) den samlede mængde CO2, der skal
injiceres og lagres, de forventede kilder, 
CO2-strømmenes forventede 
sammensætning og de forventede 
injektionsrater

4) den samlede mængde CO2, der kan 
injiceres og lagres i henhold til 
lagringsområdets karakter, de forventede 
kilder, CO2-strømmenes forventede 
sammensætning og de forventede 
injektionsrater

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en fysisk person, der er pålidelig og 
teknisk kompetent til at lede anlægget, og 
at faglig og teknisk oplæring og 
uddannelse af denne og af hele personalet 
er sikret

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en juridisk person, der er økonomisk 
pålidelig og teknisk kompetent til at lede 
anlægget, og at faglig og teknisk oplæring 
og uddannelse af denne og af hele 
personalet er sikret

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. krav om, at lagringsaktiviteterne 
påbegyndes inden for en frist på to år fra 
opnåelse af lagringstilladelsen

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den 
kompetente myndighed tager i 
betragtning, når den vedtager sit 
beslutningsudkast. Kommissionen kan 
afgive udtalelse om tilladelsesudkastene
senest seks måneder efter forelæggelsen 
heraf.

1. Medlemsstaterne underretter
Kommissionen om alle drifts- og 
lagringstilladelser, som de kompetente 
myndigheder har udstedt i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Dette skal ske hurtigst muligt og senest en 
måned efter, at den kompetente 
myndighed har udstedt tilladelsen.

Or. fr

Begrundelse



PA\718650DA.doc 17/22 PE404.776v01-00

DA

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Inden udstedelse af en 
lagringstilladelse kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om en udtalelse 
vedrørende deres udkast til tilladelse.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en tilladelse er trukket tilbage i 
medfør af stk. 3, udsteder den kompetente 
myndighed enten en ny lagringstilladelse 
eller nedlukker lagringsanlægget i medfør 
af artikel 17, stk. 1, litra c). Indtil 
udstedelsen af en ny lagringstilladelse 
overtager den kompetente myndighed
ansvaret for lagringsanlægget, herunder for 
alle heraf følgende juridiske forpligtelser. 
Den kompetente myndighed inddriver så 
vidt muligt eventuelle omkostninger hos 
den tidligere operatør.

4. Når en tilladelse er trukket tilbage i 
medfør af stk. 3, udsteder den kompetente 
myndighed enten en ny lagringstilladelse 
eller nedlukker lagringsanlægget i medfør 
af artikel 17, stk. 1, litra c). Indtil 
nedlukningen af anlægget eller 
udstedelsen af en ny lagringstilladelse har 
den tidligere operatør ansvaret for 
lagringsanlægget, herunder for alle heraf 
følgende juridiske forpligtelser. I tilfælde 
af forsømmelse fra den tidligere operatørs 
side udfører den kompetente myndighed 
selv arbejderne og inddriver alle
omkostninger hos den tidligere operatør.

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detektere udsivning af CO2 c) detektere udsivning af CO2 i henhold til 
direktiv 2003/87

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) vurdere, om den lagrede CO2 vil forblive 
fuldstændig indesluttet i al fremtid.

f) vurdere, om den lagrede CO2 vil forblive
fuldstændig indesluttet i al fremtid, og 
ajourføre vurderingen af anlæggets 
sikkerhed og integritet på kort og lang 
sigt.

Or. fr

Begrundelse
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed kan når som 
helst anmode operatøren om at træffe 
yderligere eller andre udbedrende 
foranstaltninger end dem, der er fastlagt i 
planen for udbedrende foranstaltninger. 
Den kan også når som helst selv træffe 
udbedrende foranstaltninger og inddriver i 
så fald omkostningerne hos operatøren.

3. Den kompetente myndighed kan når som 
helst anmode operatøren om at træffe 
yderligere eller andre udbedrende 
foranstaltninger end dem, der er fastlagt i 
planen for udbedrende foranstaltninger, og 
navnlig om at sørge for iværksættelsen af
evakueringsplaner i tilfælde af en 
væsentlig risiko for udsivning. Den kan 
også når som helst selv træffe udbedrende 
foranstaltninger og inddriver i så fald 
omkostningerne hos operatøren.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

opfyldt, og forelægger den for den 
kompetente myndighed med henblik på 
dennes godkendelse af overdragelsen.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 27

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

Hvis ansøgningen om driftsgodkendelse 
af et elproducerende forbrændingsanlæg 
med en kapacitet på 300 megawatt eller 
derover indgives efter ikrafttrædelsen af 
direktiv XX/XX/EF, sørger 
medlemsstaterne for, at der pålægges et 
krav om at overholde minimumstærsklen 
på 48 % for den årlige gennemsnitlige 
elvirkningsgrad med henblik på at 
optimere udnyttelsen af fossile 
brændstoffer og kompensere for det 
ydelsestab, der er forbundet med 
indførslen af separation, transport og 
lagring af CO2.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af de opnåede erfaringer 
med separation, geologisk lagring og 
transport af kuldioxid og i lyset af den 
internationale udvikling fremsætter 
Kommissionen et nyt forslag inden den 
31. december 2012.
I det nye forslag fastsættes en dato, 
hvorfra alle nye forbrændingsanlæg med 
en kapacitet på 300 megawatt eller 
derover skal være forsynet med 
anordninger til separation og lagring af 
CO2, samt en overgangsperiode, som skal 
sikre den gradvise tilpasning af 
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eksisterende anlæg.

Or. fr

Begrundelse


