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BEKNOPTE MOTIVERING

In de mededeling van de Commissie in verband met het behalen van de doelstelling van de 
Gemeenschap om de klimaatverandering tot 2°C te beperken, wordt verduidelijkt dat in een 
context van wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot met 50% in 2050 een 
vermindering van de uitstoot in de geïndustrialiseerde wereld met 30% tegen 2020 vereist is, 
wat moet oplopen tot een vermindering met 60-80% tegen 2050. Om deze doelstellingen te 
bereiken, moeten alle uitstootverminderingsopties worden ingeschakeld, zoals prikkels om het 
gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, het vervangen van fossiele brandstoffen 
door andere alternatieve energiebronnen of het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture 
and Storage - CCS).

De opslag van CO2 is een techniek om de CO2-uitstoot in de atmosfeer te beperken door het 
gas van bij de productiebron op te vangen en vervolgens onder de grond op te slaan, waar het 
geen invloed meer heeft op de wereldwijde klimaatverandering. Het voordeel van deze 
oplossing is dat ze een antwoord biedt op het probleem van de uitstoot van broeikasgassen 
van bij de bron. Deze technologie moet echter voldoen aan de toegenomen eisen op het 
gebied van een adequate selectie en beheer van de opslaglocaties om het lekkagerisico tot een 
minimum te beperken.

Koolstofvastlegging zal in de eerste plaats van nut zijn voor grote industriële installaties, 
zoals elektriciteitscentrales die met vloeibare (aardolie), vaste (steenkool) en gasvormige 
(aardgas) fossiele brandstoffen worden gestookt, alsook voor gasraffinaderijen, 
meststofproducerende fabrieken en andere bedrijven waar grote hoeveelheden CO2 worden 
geproduceerd. Er moet bovendien op gewezen worden dat kolengestookte 
elektriciteitscentrales verantwoordelijk zijn voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in 
Europa en voor een groot gedeelte van de stijgende CO2-uitstoot in Azië. Aangezien het 
aantal kolengestookte centrales in Europa en in de hele wereld blijft toenemen, is er een 
belangrijke rol weggelegd voor de ontwikkeling van technologie voor de afvang en 
geologische opslag van CO2.

De prijs van deze technologie moet nog dalen. De kosten van CCS zijn deels de 
kapitaalinvesteringen voor apparatuur om het CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan 
en deels de kosten voor de exploitatie van deze apparatuur teneinde de CO2 op te slaan. Er is 
immers een bepaalde hoeveelheid energie vereist voor de afvang, het transport en de injectie 
van CO2. Tegen de huidige prijzen van de desbetreffende technologie liggen de initiële 
investeringskosten ongeveer 30 tot 70% hoger dan bij standaardinstallaties. Daarenboven zijn 
de exploitatiekosten aanzienlijk hoger dan voor kolengestookte installaties die niet met CCS 
zijn uitgerust. CCS zal bijgevolg alleen worden gebruikt wanneer de kost per ton vermeden 
CO2 lager ligt dan de koolstofprijs.

De EU-regeling voor de handel in emissierechten zal de voornaamste stimulans zijn voor de 
invoering van CCS. Binnen het emissiehandelssysteem zal afgevangen en in 
overeenstemming met het door de EU vastgestelde juridisch kader veilig opgeslagen CO2 als 
niet-uitgestoten worden beschouwd. Uit de prognoses die in het kader van de 
effectbeoordeling met betrekking tot de voorgestelde richtlijn zijn gemaakt, blijkt dat wanneer 
CCS wordt ingebed in de EU-regeling voor de handel in emissierechten en uitgaande van een 
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vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% in 2020, er in 2020 wellicht 
7 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen, wat kan oplopen tot ongeveer 160 miljoen ton 
in 2030. Het op die manier vermeden CO2 zal in 2030 goed zijn voor ongeveer 15% van de in 
Europa vereiste uitstootvermindering.

Het is van wezenlijk belang dat er extra financiële middelen worden vrijgemaakt om ervoor te 
zorgen dat het CCS-initiatief tot een gemeenschappelijke actie kan uitgroeien, die verder gaat 
dan de coördinerende structuur van een “projectnetwerk”. Totdat de technologie commercieel 
levensvatbaar wordt, zullen de Europese en nationale overheden de bedrijven moeten helpen 
om de initiële investeringskosten voor CCS te dekken. Deze financiële inspanningen zijn
absoluut noodzakelijk in de overgangsperiode van de huidige fossiele brandstoffen, die ook in 
de komende decennia nog een dominante rol zullen spelen, naar alternatieve energiebronnen 
die deze fossiele brandstoffen geleidelijk zullen vervangen.

Om deze overgang succesvol te laten verlopen, moet er in Europa nieuwe infrastructuur 
worden gebouwd. De inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) 
moeten uiteraard worden voortgezet, maar de technologie moet nu getest worden om de 
betrouwbaarheid ervan aan te tonen. Daarnaast moeten er in de Europese Unie proefprojecten 
en demonstraties worden georganiseerd. Zo moet onderzocht worden welke maatregelen
genomen kunnen worden om in het kader van een duurzame ontwikkeling de demonstratie te 
garanderen van technologieën voor het gebruik van fossiele brandstoffen en met name van 
koolstof. Op basis hiervan zal de Commissie de meest geschikte manier moeten bepalen om
het ontwerp, de bouw en de exploitatie te ondersteunen van ten hoogste 12 grootschalige 
installaties voor de demonstratie van deze technologieën.

CCS kan alleen commercieel levensvatbaar worden als de industrie en de overheid tijdig de 
nodige krachtige initiatieven nemen en sterke marktstimuli invoeren. Deze technologie moet 
de Europese Unie in staat stellen om wereldwijd een voortrekkersrol te spelen in de 
toepassing van een diverse waaier van schone, efficiënte en koolstofarme
energietechnologieën.

Het Commissievoorstel vormt een goed uitgangspunt voor een debat over dit onderwerp, 
aangezien het in een duidelijker en zinvol juridisch kader voorziet voor de opslag van CO2. 
Het voorstel vormt tevens een strikt kader voor het vergunnings- en controleproces: planning, 
aard van de technische gegevens die in elke fase moeten worden verstrekt, overleg, 
monitoring, preventie, corrigerende maatregelen wanneer er zich problemen voordoen, 
financiële zekerheden, inspecties, controle, toegang van derden, … Deze tekst zal allicht geen 
onoverkomelijke problemen opleveren, mits er een aantal aanpassingen en verduidelijkingen 
in worden aangebracht.

De zin van CCS kan opnieuw in twijfel worden getrokken aangezien de lidstaten de 
mogelijkheid zouden hebben om zich te verzetten tegen de opslag van CO2 en zelfs tegen het 
zoeken naar opslaglocaties voor CO2 op hun gehele grondgebied of op een gedeelte daarvan. 
De technologie voor de opvang en het opslaan van kooldioxide wordt in de verschillende 
lidstaten op uiteenlopende wijze benaderd en niet overal even enthousiast onthaald. Sommige 
lidstaten beschikken overigens niet over nauwkeurige studies aangaande de opslagcapaciteit 
of -locaties op hun grondgebied.
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Begin 2007 stelde de Commissie voor dat een groot aantal van de fabrieken die de meeste 
CO2 uitstoten hun installaties tegen 2020 compatibel zouden maken met CCS. Het idee werd 
later opnieuw van tafel geveegd onder het voorwendsel dat de technologie tegen die tijd 
financieel niet aantrekkelijk zou zijn. In de toekomstige richtlijn zou een rendez-vous-clausule 
opgenomen kunnen worden inzake de herziening van de toekomstige richtlijn. Deze 
herziening zou het gebruik van CCS op een bepaald tijdstip verplicht kunnen stellen voor alle 
nieuwe verbrandingsinstallaties van meer dan 300 megawatt. De verplichting voor elke 
nieuwe verbrandingsinstallatie om in de toekomst uitgerust te zijn met CCS (notie “gereed om 
af te vangen) blijft relatief beperkt wanneer er geen duidelijke doelstellingen worden 
vastgelegd.

Er kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de zeer korte termijn die wordt voorzien voor de 
exploratiefase, waarin met name injectietests met kleine hoeveelheden CO2 worden 
uitgevoerd. De resultaten van deze proeven worden meegenomen in de studies die aan de 
aanvraag van een opslagvergunning voorafgaan. Eerdere ervaringen met het zoeken naar 
opslaglocaties voor aardgas lijken erop te wijzen dat deze exploratiefase vaak aanzienlijk
langer duurt, in een specifieke geologische context.

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de mogelijke impact op het milieu van CO2-
opslag en lekkage in de bodem en in wateren. De meest heikele kwesties zullen naar 
verwachting verband houden met de eigendomsrechten en aansprakelijkheid in geval van 
lekkage.

CCS is geen even populaire oplossing als windenergie, getijdenenergie of zonne-energie. Er 
blijven nieuwe ontwikkelingen nodig, voornamelijk wat betreft de opslag. Bovendien zullen 
nog tal van hindernissen uit de weg moeten worden geruimd vooraleer CCS kan uitgroeien tot 
een volwaardige techniek om de uitstoot van CO2 te beperken.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uit de prognoses die in het kader 
van de effectbeoordeling met betrekking 
tot de voorgestelde richtlijn zijn gemaakt, 
blijkt dat wanneer CCS wordt ingebed in 
de EU-regeling voor de handel in 
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emissierechten en uitgaande van een 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen met 20% in 2020, er in 
2020 wellicht 7 miljoen ton CO2 kan 
worden opgeslagen, wat kan oplopen tot 
160 miljoen ton in 2030. Het op die 
manier vermeden CO2 zal in 2030 goed 
zijn voor ongeveer 15% van de in Europa 
vereiste uitstootvermindering.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De afzonderlijke elementen van 
afvang, transport en opslag van CO2 zijn 
elk op zich gedemonstreerd, maar het 
blijft een uitdaging om die elementen te 
verenigen in een compleet CCS-proces en
om de kosten van de technologie te 
verlagen. De grootste CO2-
opslagprojecten waarbij Europese 
ondernemingen betrokken zijn, zijn het 
Sleipner-project in de Noordzee (Statoil) 
en het In Salah-project in Algerije 
(Statoil, BP en Sonatrach). Andere 
lopende projecten zijn het Vattenfall-
project te Schwartze Pumpe in Duitsland 
en het CCS-project van Total in het Lacq-
bekken in Frankrijk. 

r. fr
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Er moet zo snel mogelijk werk 
worden gemaakt van Europese 
inspanningen inzake CCS-demonstratie 
binnen een geïntegreerd beleidskader, met 
inbegrip van doelgerichte inspanningen 
op het vlak van onderzoek en 
ontwikkeling door middel van 
proefprojecten en bewustmakings- en 
sensibiliseringsmaatregelen. De 
voortrekkersrol van de Europese Unie in 
het ontwikkelen van CCS-technologieën 
en de vroege marktontwikkeling ervan zal 
nieuwe commerciële mogelijkheden 
creëren voor Europese ondernemingen in 
derde landen als China of India.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn. 
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn. 
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve, bekend gemaakte en niet-
discriminerende criteria. Teneinde 
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aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

exploratie-investeringen aan te moedigen 
en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 
over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

(18) De lidstaten moeten de Commissie op 
de hoogte brengen van alle exploitatie- en 
opslagvergunningen die overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteiten worden verleend, 
ten laatste een maand nadat de bevoegde 
autoriteit de vergunning heeft toegekend. 
Alvorens een opslagvergunning te 
verlenen, kunnen de lidstaten de 
Commissie om advies vragen over hun 
ontwerp-vergunning. Evaluatie op 
communautair niveau moet bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 
de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap en moet zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. fr
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit.

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit. De specifieke eisen 
van het monitoringsplan moeten in 
overeenstemming zijn met de eisen die 
zijn vastgesteld in de richtlijn over de
Gemeenschapsregeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven en 
dat aan alle in de opslagvergunning 
opgenomen eisen is voldaan. In dat 
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dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Alle ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van een 
overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale autoriteiten 
rekening houden met het Commissieadvies 
en wanneer zij daarvan afwijken moeten zij 
hun besluit motiveren. Zoals bij de 
evaluatie van de ontwerp-
opslagvergunningen op communautair
niveau, moet de communautaire evaluatie 
van ontwerp-goedkeuringsbesluiten 
bijdragen tot de samenhang van de 
tenuitvoerlegging van de eisen van deze 
richtlijn in het geheel van de Gemeenschap 
teneinde zo het vertrouwen van het publiek 
in CCS te versterken, met name in de 
eerste periode van tenuitvoerlegging van de 
richtlijn.

verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Alle ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van een 
overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van drie maanden advies kan 
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale autoriteiten 
rekening houden met het Commissieadvies 
en wanneer zij daarvan afwijken moeten zij 
hun besluit motiveren. De communautaire 
evaluatie van ontwerp-
goedkeuringsbesluiten moet bijdragen tot 
de samenhang van de tenuitvoerlegging 
van de eisen van deze richtlijn in het 
geheel van de Gemeenschap teneinde zo 
het vertrouwen van het publiek in CCS te 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen. 
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen 
onder voorwaarden die geen aanleiding
geven tot discriminatie. Dit moet gebeuren 
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doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

op een door elke lidstaat te bepalen manier, 
waarbij aan de doelstellingen van billijke 
en open toegang wordt voldaan en waarbij 
onder meer rekening wordt gehouden met 
de transport- en opslagcapaciteit die 
beschikbaar is of redelijkerwijs 
beschikbaar kan worden gesteld, alsmede 
met het aandeel van CO2-afvang en 
geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De 
gereguleerde toegang tot de 
transportinfrastructuur moet worden 
opgevat als een goede optie voor de 
operatoren tijdens de eerste jaren van de
commerciële ontwikkeling van CCS. De 
lidstaten moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden 
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu, alsmede risico’s voor de 
volksgezondheid of voor een ander 
gebruik van de bodem of ondergrond,
zoveel mogelijk worden voorkomen of 
verminderd.

Or. fr
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
de waterkolom.

4. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
de waterkolom en op de zeebodem.

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 'exploratie', de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 
van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex;

7) 'exploratie', de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 
van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex,
alsook injectietests om de karakterisering
van de opslaglocatie te bepalen;

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die onverenigbaar is met de 
opslagvergunning en aanzienlijke effecten 
op het milieu, de volksgezondheid, de 
veiligheid en een ander gebruik van de 
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bodem of ondergrond tot gevolg kan 
hebben;

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis) 'belangrijk risico van lekkage', een 
lekkagerisico dat belangrijke wijzigingen 
in het milieu tot gevolg kan hebben;

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve effecten op het milieu, de 
volksgezondheid of een ander gebruik van 
de bodem of ondergrond zullen voordoen.

Or. fr
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar.

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
vijf jaar. Deze periode kan vernieuwd 
worden wanneer de houder van de 
vergunning gedurende de eerste termijn 
van vijf jaar belangrijke en aanhoudende 
inspanningen heeft geleverd met het oog 
op de exploratie.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) de totale hoeveelheid CO2 die zal 
worden geïnjecteerd en opgeslagen, 
alsmede de toekomstige bronnen, de 
samenstelling van de CO2-stromen en de 
injectiesnelheden;

4) de totale hoeveelheid CO2 die
afhankelijk van de kenmerken van de 
opslaglocatie kan worden geïnjecteerd en 
opgeslagen, alsmede de toekomstige 
bronnen, de samenstelling van de CO2-
stromen en de injectiesnelheden;

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een rechtspersoon die 
technisch bekwaam en financieel 
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om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel;

betrouwbaar is om de locatie te beheren; er 
is gezorgd voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel;

Or. fr

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) de eis om binnen een termijn van 
twee jaar na het verkrijgen van de 
opslagvergunning met de 
opslagactiviteiten te beginnen;

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen
zes maanden na bedoelde indiening, kan 
de Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen.

1. De lidstaten brengen de Commissie op 
de hoogte van alle exploitatie- en 
opslagvergunningen die overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn door de 
bevoegde autoriteiten worden verleend, zo 
snel mogelijk en ten laatste een maand 
nadat de bevoegde autoriteit de 
vergunning heeft toegekend.

Or. fr
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit betreffende een 
vergunningsaanvraag, waarbij zij een 
eventuele afwijking van het 
Commissieadvies met redenen omkleedt.

2. Alvorens een opslagvergunning te 
verlenen, kunnen de lidstaten de 
Commissie om advies vragen over hun 
ontwerp-vergunning.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie over, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen. 
Voor zover mogelijk recupereert de 
bevoegde autoriteit alle kosten die de 
vorige exploitant heeft gemaakt.

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat de 
locatie wordt afgesloten of totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, blijft 
de vorige exploitant verantwoordelijk voor 
de opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen. 
Indien de vorige exploitant in gebreke 
blijft, voert de bevoegde autoriteit zelf de 
werkzaamheden uit en recupereert ze alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

Or. fr
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het detecteren van CO2-lekkage; c) het detecteren van CO2-lekkage
overeenkomstig Richtlijn 2003/87;

Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het verifiëren of het opgeslagen CO2
gedurende onbeperkte tijd volledig 
ingesloten blijft.

f) het verifiëren of het opgeslagen CO2
gedurende onbeperkte tijd volledig 
ingesloten blijft door de evaluatie van de 
veiligheid en integriteit van de locatie op 
korte en lange termijn te actualiseren.

Or. fr

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit kan de exploitant 
op om het even welk moment verzoeken 
aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen. Zij kan ook altijd zelf 
corrigerende maatregelen treffen en 
verhaalt in dat geval de relevante kosten op 
de exploitant.

3. De bevoegde autoriteit kan de exploitant 
op om het even welk moment verzoeken 
aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen, met name betreffende de 
tenuitvoerlegging van nood- en 
evacuatieplannen in geval van een 
belangrijk risico van lekkage. Zij kan ook 
altijd zelf corrigerende maatregelen treffen 
en verhaalt in dat geval de relevante kosten 
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op de exploitant.

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft en dat aan alle in 
de opslagvergunning opgenomen eisen is 
voldaan. De exploitant maakt in dat 
verband een verslag op waarin wordt 
aangetoond dat aan dit criterium is voldaan 
en dient dit bij de bevoegde autoriteit in 
opdat deze laatste de overdracht van 
verantwoordelijkheid kan goedkeuren.

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
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ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van drie maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waken erover dat 
elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer, waarvan de 
aanvraag voor een vergunning voor de 
indienststelling na de inwerkingtreding 
van Richtlijn XX/XX/EG is ingediend,
verplicht worden om de gemiddelde 
jaarlijkse benedengrens van het 
elektriciteitsrendement van 48% te 
respecteren, teneinde het gebruik van 
fossiele brandstoffen te optimaliseren en 
het rendementsverlies ten gevolge van de 
invoering van de afvang, het transport en 
de opslag van CO2 te compenseren.

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van de ervaring die wordt 
opgedaan met de afvang, de geologische 
opslag en het transport van koolstof en in 
het licht van de ontwikkelingen op 
internationaal niveau, zal de Commissie 
voor 31 december 2012 een nieuw voorstel 
doen.
In dit nieuwe voorstel wordt vastgesteld
vanaf welke datum alle nieuwe 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer uitgerust moeten 
zijn met apparatuur voor de afvang en 
opslag van CO2 en wordt tevens voorzien 
in een overgangsperiode waarin de 
bestaande installaties geleidelijk moeten 
worden aangepast.

Or. fr
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