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LYHYET PERUSTELUT

Komission tiedonannossa Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen 
celsiusasteeseen todetaan, että mikäli kasvihuonekaasupäästöjä halutaan koko maailmassa 
vähentää 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, tämä edellyttää teollisuusmailta 30 prosentin 
päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 
2050 mennessä. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on hyödynnettävä kaikki vähennyskeinot, 
kuten kannustimet fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseksi, fossiilisten 
energialähteiden korvaaminen muilla vaihtoehtoisilla energialähteillä tai hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi (CCS).

Hiilidioksidin varastoinnilla pyritään rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä ilmakehään siten, että 
kaasu otetaan talteen heti sen tuotantolähteellä ja varastoidaan se maaperään, jossa se ei voi 
enää vaikuttaa maapallon ilmaston lämpenemiseen. Tämän ratkaisun etuna on se, että 
kasvihuonekaasupäästöjä koskeva ongelma ratkaistaan jo sen alkulähteellä. Tekniikan on 
kuitenkin pystyttävä vastaamaan paikkojen valintaa ja niiden asianmukaista hoitoa koskeviin 
lisääntyneisiin vaatimuksiin, jotta vuotoriskejä voidaan vähentää mahdollisimman paljon.

Hiilidioksidin loppusijoitus on erityisen hyödyllistä suurille teollisuuslaitoksille, kuten 
sähkövoimaloille, joissa käytetään nestemäistä (öljy), kiinteää (hiili) ja kaasumaista 
(maakaasu) fossiilista polttoainetta, kaasunjalostamoille, lannoitetehtaille ja muille laitoksille, 
jotka tuottavat suuria määriä hiilidioksidia. On tarpeen muistuttaa, että hiilikäyttöisten 
voimalaitosten päästöt muodostavat neljänneksen Euroopan hiilidioksidipäätöistä ja suuren 
osan Aasian kasvavista päästöistä. Kun otetaan huomioon hiilikäyttöisten voimalaitosten 
määrän lisääntymistä koskevat näkymät Euroopassa ja koko maailmassa, on syytä kehittää 
hiilidioksidin talteenottoa ja geologista varastointia koskevaa tekniikkaa.

Tästä tekniikasta aiheutuvia kustannuksia on vähennettävä. Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin kustannukset koostuvat toisaalta hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon ja 
varastointiin tarvittavista laitteistoista aiheutuvista kustannuksista ja toisaalta kustannuksista, 
jotka aiheutuvat näiden laitteistojen käytöstä hiilidioksidin varastointiin. Hiilidioksidin 
talteenottoon, siirtämiseen ja injektointiin tarvitaan tietty energiamäärä. Tekniikan nykyisin 
hinnoin alkuvaiheen investoinnit ovat 30–70 prosenttia korkeammat kuin tavanomaisissa 
laitoksissa. Käyttökustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin hiilikäyttöisissä 
voimalaitoksissa, joita ei ole varustettu hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikalla. 
Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi otetaan siis käyttöön vasta kun vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen hinta tonnilta on hiilen hintaa alempi.

Yhteisön päästökauppajärjestelmä (EU ETS) on keskeinen tekijä, jolla kannustetaan 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin käyttöönottoa. Talteenotettu ja turvallisesti Euroopan 
unionin vahvistaman oikeudellisen kehyksen mukaisesti varastoitu hiilidioksidi katsotaan 
yhteisön päästökauppajärjestelmässä sellaiseksi, jota ei ole muodostunut. Direktiiviehdotusta 
koskevaa vaikutustenarviointia varten tehtyjen ennusteiden mukaan, kun oletetaan, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sisällytetään yhteisön päästökauppajärjestelmään ja että 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, vuonna 2020 
voitaisiin varastoida seitsemän miljoonaa tonnia hiilidioksidia ja vuonna 2030 jopa 
160 miljoonaa tonnia. Vältetyt hiilidioksidipäästöt muodostaisivat vuonna 2030 noin 
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15 prosenttia Euroopalta vaadituista vähennyksistä.

On tärkeää löytää taloudellisia kannustimia, jotta hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
koskeva aloite kehittyy yhteiseksi toiminnaksi ja ylittää eri hankkeiden koordinointia 
koskevan vaiheen. Euroopan unionin viranomaisten ja jäsenvaltioiden viranomaisten on 
autettava yrityksiä kattamaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin aloittamisesta 
aiheutuvat kustannukset, kunnes tämä tekniikka on kaupallisesti kannattavaa. Taloudellista 
tukea on pidettävä välttämättömänä siirtymäaikana, jolloin nykyiset fossiiliset energialähteet, 
joilla on edelleen määräävä asema tulevina vuosikymmeninä, korvataan asteittain 
vaihtoehtoisilla energialähteillä.

Eurooppaan on rakennettava uusia infrastruktuureja, jotta siirtyminen onnistuu. Tutkimus- ja 
kehitystyötä on jatkettava, mutta tätä tekniikkaa on nyt kokeiltava, jotta sen luotettavuus 
voidaan osoittaa, ja Euroopan unionissa on toteutettava pilotti- ja demonstrointihankkeita. On 
siis tutkittava toimia, jotka voidaan toteuttaa tekniikan demonstroinnin varmistamiseksi, jotta 
fossiilisia polttoaineita, ja erityisesti hiiltä, voidaan käyttää kestävän kehityksen puitteissa. 
Komission on määritettävä tämän perusteella, mikä on paras tapa tukea enintään 12 suuren 
demonstrointilaitoksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikasta tulee kaupallisesti kannattavaa ainoastaan, 
jos teollisuus ja julkisoikeudelliset yhteisöt toteuttavat ajoissa energiaa koskevia aloitteita ja 
käyttävät tehokkaita kaupallisia kannustimia. Tämän tekniikan on mahdollistettava EU:lle 
keskeinen asema kansainvälisellä tasolla, jossa on tarjolla moninaisia puhtaita, tehokkaita ja 
vähäisiä hiilidioksidipäästöjä tuottavia energiatekniikoita.

Komission ehdotus on hyvä pohja keskustelulle, sillä siinä esitetään selkeämpi ja 
käyttökelpoinen oikeudellinen kehys hiilidioksidin varastoinnille. Ehdotukseen sisältyy lisäksi 
lupa- ja seurantamenettely: vaiheistus, kussakin vaiheessa toimitettavat tekniset osatekijät, 
kuulemiset, valvonta, ehkäisy, korjaavat toimenpiteet ongelmatilanteissa, rahavakuudet, 
tarkastukset, seuranta, kolmansille osapuolille myönnettävä käyttöoikeus jne. Siinä ei näytä 
olevan ylitsepääsemättömiä ongelmia, mutta muutamia tarkennuksia ja selvennyksiä voidaan 
esittää.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin merkitys voidaan hyvinkin asettaa kyseenalaiseksi 
siinä tapauksessa, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus kieltäytyä hiilidioksidin varastoinnista 
ja jopa kaikista tutkimuksista hiilidioksidin varastoimiseksi niiden koko alueelle tai sen osalle. 
Jäsenvaltioiden lähestymistavat ja kiinnostus hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikkaa kohtaan vaihtelevat. Tietyissä jäsenvaltioissa ei ole tehty lainkaan 
tarkkoja selvityksiä varastointikapasiteetista tai -paikoista niiden alueella.

Vuoden 2007 alussa komissio ehdotti, että suuri osa tehtaista, jotka päästävät eniten 
hiilidioksidia, muuttavat rakenteensa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan 
mukaisiksi vuoteen 2020 mennessä. Ehdotus hylättiin sillä verukkeella, että kyseinen 
tekniikka ei ole taloudellisesti kannattavaa kyseiseen ajankohtaan mennessä. Tulevaan 
direktiiviin voitaisiin sisällyttää uudelleentarkastelulauseke tulevan direktiivin tarkistamiseksi. 
Tarkistuksella hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voitaisiin tehdä pakolliseksi tiettyyn 
ajankohtaan mennessä kaikille uusille yli 300 megawatin polttolaitoksille. Velvollisuus, jonka 
mukaan kaikkien uusien polttolaitosten on huolehdittava tulevaisuudessa hiilidioksidin 
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talteenoton ja varastoinnin käyttöönotosta (talteenottovalmius), jää suhteellisen rajalliseksi, 
jos ei aseteta selvästi selkeitä tavoitteita.

Voidaan myös kysyä, miksi tutkimusvaiheelle on asetettu erittäin lyhyt määräaika, vaikka 
siihen sisältyy injektointikokeita pienillä hiilidioksidimäärillä, joilla täydennetään 
varastointilupahakemusta edeltäviä selvityksiä. Maakaasun varastointipaikkoja koskevista 
tutkimuksista saadut kokemukset näyttävät osoittavan, että tietynlaisissa geologisissa 
olosuhteissa tutkimusvaiheessa tarvitaan usein paljon enemmän aikaa.

On suoritettava enemmän tutkimuksia hiilidioksidin säilyttämisen mahdollisista 
ympäristövaikutuksista ja vuotojen vaikutuksista ympäristöön merellä ja maalla. 
Omistusoikeutta ja vastuuta koskevat kysymykset vuotojen yhteydessä saattaisivat olla 
hankalimpia.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ei ole yhtä suosittu ratkaisu kuin tuuli-, vuorovesi- tai 
aurinkoenergia. Tarvitaan uutta kehitystyötä, erityisesti varastoinnin alalla, ja useita esteitä on 
voitettava, jotta hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista tulee merkittävä tekniikka, jolla 
hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Direktiiviehdotusta koskevaa 
vaikutustenarviointia varten tehtyjen 
ennusteiden mukaan, kun oletetaan, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
sisällytetään yhteisön 
päästökauppajärjestelmään ja että 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, 
vuonna 2020 voitaisiin varastoida 
seitsemän miljoonaa tonnia hiilidioksidia 
ja vuonna 2030 jopa 160 miljoonaa 
tonnia. Vältetyt hiilidioksidipäästöt 
muodostaisivat vuonna 2030 noin 
15 prosenttia Euroopalta vaadituista 

Adlib Express Watermark



PE404.776v01-00 6/19 PA\718650FI.doc

FI

vähennyksistä.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Hiilidioksidin talteenotosta, siirrosta 
ja varastoinnista on kustakin toteutettu 
demonstrointihankkeita erikseen, mutta 
ne on edelleen yhdistettävä täydelliseksi 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiprosessiksi ja tekniikan 
kustannuksia on alennettava. Suurimmat 
hiilidioksidin varastointihankkeet, joissa 
on mukana eurooppalaisia yrityksiä, ovat 
Sleipner-hanke Pohjanmerellä (Statoil) ja 
In Salah –hanke Algeriassa (Statoil, BP 
ja Sonatrach). Muita käynnissä olevia 
demonstrointihankkeita ovat Vattenfallin 
Schwartze Pumpe –hanke Saksassa ja 
Totalin hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihanke Lacqin alueella 
Ranskassa.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Euroopan unionin toimet 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
demonstroimiseksi on käynnistettävä 
mahdollisimman nopeasti yhtenäisen 
toimintakehyksen puitteissa, joka sisältää 
erityisesti kohdennettuja tutkimus- ja 
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kehitystoimia pilottihankkeiden muodossa 
sekä yleisölle suunnattuja tiedotus- ja 
valistustoimenpiteitä. Euroopan unionin 
maailmanlaajuisen johtoaseman 
ylläpitäminen hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikan kehittämisessä ja 
tämän tekniikan varhainen markkinoille
tulo luovat uusia kaupallisia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille 
yrityksille kolmansissa maissa, kuten 
Kiinassa ja Intiassa.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien ja
julkisten arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien,
julkisten ja syrjimättömien
arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

Or. fr
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset 
olisi toimitettava komissiolle, jotta se voi 
antaa lausunnon lupaluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta.
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(18) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle kaikista toimivaltaisten 
viranomaisten tämän direktiivin 
mukaisesti myöntämistä toiminta- ja 
varastointiluvista enintään kuukauden 
kuluessa luvan myöntämisestä.
Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiolta 
lausunnon lupaluonnoksesta ennen 
varastointiluvan myöntämistä. Yhteisön 
tasolla tehtävän tarkastuksen pitäisi auttaa 
varmistamaan, että direktiivin vaatimuksia 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla 
yhteisössä, ja sen pitäisi myös parantaa 
yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana
varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella. 
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 
varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella. 
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
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viranomaisen hyväksyttäväksi. viranomaisen hyväksyttäväksi. 
Seurantasuunnitelman erityisten 
seurantavaatimusten on oltava 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä annetussa direktiivissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten viranomaisten 
olisi otettava komission lausunto 
huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi perusteltava 
kaikki poikkeamat komission lausunnosta. 
Samoin kuin yhteisön tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen, 
myös hyväksymispäätösluonnosten 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen ja kaikki varastointilupaan 
sisältyvät vaatimukset on täytetty. 
Toiminnanharjoittajan olisi laadittava tätä 
varten raportti, jossa osoitetaan kyseisen 
vaatimuksen täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kolmen kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten viranomaisten 
olisi otettava komission lausunto 
huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi perusteltava 
kaikki poikkeamat komission lausunnosta. 
Yhteisön tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
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luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osa 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden ehdoilla, jotka eivät johda 
syrjintään. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. Säänneltyä 
siirtoinfrastruktuurin käyttöoikeutta on 
pidettävä toimijoiden kannalta hyvänä 
vaihtoehtona hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin kaupallisen kehittämisen 
alkuvuosina. Jäsenvaltioiden on myös 
otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.
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Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit 
voidaan mahdollisimman hyvin estää tai 
niitä voidaan vähentää.

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset sekä ihmisten terveydelle tai 
maaperän tai maankuoren muulle 
käytölle aiheutuvat riskit voidaan 
mahdollisimman hyvin estää tai niitä 
voidaan vähentää.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen 
ei ole sallittua.

4. Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen 
ja merenpohjaan ei ole sallittua.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) "tutkimuksella" mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat 
muun muassa geologiset tutkimukset 
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin ja 

(7) "tutkimuksella" mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat 
muun muassa geologiset tutkimukset 
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin ja 
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poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista;

poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista sekä 
injektointitestit varastointipaikan 
ominaisuuksien määrittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) "merkittävällä muutoksella" muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) "merkittävällä muutoksella" muutosta, 
joka on ristiriidassa varastointiluvan 
kanssa ja jolla voi olla merkittäviä 
vaikutuksia ympäristöön, terveyteen ja 
turvallisuuteen sekä maaperän ja 
maankuoren muuhun käyttöön;

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) "merkittävällä vuotoriskillä"
vuotoriskiä, joka voi aiheuttaa merkittäviä 
muutoksia ympäristöön;

Or. fr
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään 
viideksi vuodeksi. Ne voidaan uusia, jos 
luvanhaltija on suorittanut ensimmäisen 
viisivuotiskauden aikana julkista ja 
jatkuvaa tutkimustoimintaa.

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) velvoite aloittaa varastointi kahden 
vuoden kuluessa varastointiluvan 
myöntämisestä;

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista
varastointilupaluonnoksista, 

1. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
kaikista toimivaltaisten viranomaisten 
tämän direktiivin mukaisesti myöntämistä 
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lupahakemuksista ja muusta aineistosta, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
ottanut huomioon päätösluonnosta 
laatiessaan. Komissio voi antaa 
lausunnon lupaluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun ne on 
toimitettu komissiolle.

käyttö- ja varastointiluvista 
mahdollisimman pian ja enintään 
kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä.

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiolta 
lausunnon lupaluonnoksesta ennen 
varastointiluvan myöntämistä.

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kun lupa on peruttu 3 kohdan 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan
1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Entisen 
toiminnanharjoittajan on vastattava 
edelleen varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes paikka on suljettu 
tai uusi varastointilupa on myönnetty. Jos 
entinen toiminnanharjoittaja ei täytä 
velvollisuuksiaan, toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava työt itse ja 
perittävä mahdolliset kustannuksensa 
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entiseltä toiminnanharjoittajalta.

Or. fr

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

c) havaita hiilidioksidivuodot; c) havaita hiilidioksidivuodot direktiivin 
2003/87 mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

f) arvioida, pysyykö varastoitu hiilidioksidi 
täydellisesti eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen saattamalla ajan tasalle 
arvio paikan turvallisuudesta ja eheydestä 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä tai erilaisia toimenpiteitä 
kuin ne, jotka mainitaan korjaavia 
toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa. 

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

erityisesti laatimaan 
hätäevakuointisuunnitelman merkittävän 
vuotoriskin varalta. Toimivaltainen 
viranomainen voi myös milloin tahansa 
toteuttaa itse korjaavia toimenpiteitä, 
jolloin se perii kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

Or. fr

Tarkistus 25

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 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 ja kaikki 
varastointilupaan sisältyvät vaatimukset 
on täytetty. Toiminnanharjoittajan on 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
kyseisen vaatimuksen täyttyminen 
osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 26

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 hyväksymispäätösluonnoksista 
sekä toiminnanharjoittajan toimittamista 
raporteista ja mahdollisesta muusta 
aineistosta, jonka toimivaltainen 
virnaomainen on ottanut huomioon 
päätöstä tehdessään. Komissio voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ne 
on toimitettu komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
polttolaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia, jotka tuottavat 
sähköä ja joiden käyttöönottoa koskeva 
lupahakemus on jätetty direktiivin 
XX/XX/EY voimaantulon jälkeen, 
noudattavat keskimääräisen vuosittaisen 
sähkön tuotantotehon 48 prosentin 
vähimmäismäärää fossiilisten 
polttoaineiden käytön optimoimiseksi ja 
hiilidioksidin erotuksen, siirron ja 
varastoinnin käyttöönottoon liittyvän 
tuotantotehon menetyksen korvaamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidin erotuksesta, geologisesta 
loppusijoituksesta ja siirrosta saatujen 
kokemusten sekä kansainvälisessä 
tilanteessa tapahtuneen kehityksen 
perusteella komissio tekee uuden 
ehdotuksen 31 päivänä joulukuuta 2012 
mennessä.
Uudessa ehdotuksessa asetetaan 
määräaika, josta lähtien kaikki uudet 
polttolaitokset, joiden kapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia, on 
varustettava hiilidioksidin erotus- ja 
varastointilaitteilla, sekä vahvistetaan 
siirtymäkausi nykyisten laitosten 
mukauttamiseksi asteittain.

Or. fr
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