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KORTFATTAD MOTIVERING

I kommissionens meddelande om att begränsa den globala klimatförändringen till 2 °C
klargörs att det för en global minskning av koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2050 
krävs en utsläppsminskning på 30 procent i de utvecklade länderna fram till 2020 och en 
minskning med 60–80 procent fram till 2050. För att åstadkomma den minskningen måste alla 
alternativ för minskning av utsläppen tas i bruk, bland annat incitament till en begränsning av 
vår förbrukning av fossila bränslen, ersättning av fossila bränslen med andra alternativa 
energikällor eller avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).

Lagring av koldioxid går till så, att koldioxidutsläppen i atmosfären begränsas genom att 
gasen avskiljs redan vid produktionskällan och sedan lagras under jord, där den inte längre 
kan bidra till uppvärmningen av jordens klimat. Fördelen med den här lösningen är att den 
erbjuder en lösning på problemet med utsläpp av växthusgaser redan vid källan. Tekniken 
måste dock uppfylla högre krav så att anläggningarna väljs ut och sköts på ett korrekt sätt, för
att riskerna för läckage ska minska så mycket som möjligt.

Kolupptag är framför allt lämpligt för stora industrianläggningar, till exempel kraftverk som 
försörjs av fossila bränslen i flytande form (olja), i fast form (kol) och i gasform (naturgas), 
gasraffinaderier, gödselproduktionsfabriker och andra anläggningar som producerar stora 
mängder koldioxid. Man bör komma ihåg att utsläppen från kolkraftverk utgör en fjärdedel av 
koldioxidutsläppen i Europa och att de står för en stor del av utsläppsökningen i Asien. Med 
tanke på att antalet kolkraftverk ser ut att öka i både Europa och världen finns det ett stort 
intresse av att utveckla teknik för avskiljning och geologisk lagring av koldioxid, CCS.

Att få ner kostnaden för tekniken är fortfarande en central uppgift. Kostnaden för CCS avser
dels infrastrukturerna för avskiljning, transport och lagring av koldioxid, dels användningen 
av dessa infrastrukturer för att lagra koldioxid. Avskiljning, transport och injektion av 
koldioxid kräver faktiskt en viss mängd energi. Med det nuvarande priset på tekniken skulle 
kostnaden för grundinvesteringen öka från 30 till 70 procent i förhållande till ”klassiska” 
kraftverk. Driftskostnaderna överstiger klart motsvarande kostnader vid kolkraftverk utan 
CCS-teknik. Tekniken kommer således inte att utnyttjas förrän priset för att ha förhindrat 
1 ton koldioxidutsläpp är lägre än priset på kol.

Gemenskapens system för handel med utsläppsrätter kommer att vara det främsta incitamentet 
för att installera CCS. Inom detta system kommer den mängd koldioxid som avskiljs och 
lagras under säkra förhållanden, enligt Europeiska unionens rättsliga ram, inte att räknas som 
utsläpp. Enligt beräkningar som gjorts i samband med konsekvensanalysen för förslaget till 
direktiv skulle 7 miljoner ton koldioxid kunna lagras till 2020 och upp emot 160 miljoner ton 
till 2030, förutsatt att CCS vägs in i systemet för utsläppshandel och att utsläppen av 
växthusgaser minskar med 20 procent fram till 2020. De koldioxidutsläpp som därmed 
kommer att ha förhindrats fram till 2030 skulle motsvara ca 15 procent av den minskning som 
krävs i Europa.

Det är mycket viktigt att hitta finansiella medel för att CCS-initiativet ska kunna omsättas i en 
gemensam åtgärd och utvecklas bortom samordningsstrukturen i form av ett ”projektnätverk”. 
EU:s och medlemsstaternas offentliga myndigheter måste hjälpa företagen att täcka 
startkostnaderna för CCS, tills tekniken är kommersiellt gångbar. Den ekonomiska satsningen 
bör betraktas som nödvändig under övergången mellan de nuvarande fossila bränslena, som 
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kommer att fortsätta att ha en dominerande plats under kommande årtionden, och de 
alternativa energikällor som successivt kommer att ta över.

För att denna övergång ska lyckas krävs nya infrastrukturer i Europa. Satsningar på forskning 
och utveckling (FoU) bör fortsätta, men nu behövs tester av tekniken, så att dess tillförlitlighet 
kan bevisas, liksom pilotprojekt och demonstrationsteknik i Europeiska unionen. Det krävs 
således en utredning av vilka åtgärder som kan vidtas för att demonstrera teknik som tillåter 
användning av fossila bränslen, särskilt kol, i linje med hållbar utveckling. Kommissionen bör 
därefter besluta om det bästa sättet att stödja utformning, byggande och drift av högst 
tolv storskaliga demonstrationsanläggningar.

CCS-tekniken kan bara bli kommersiellt gångbar om industrin och offentliga organ i god tid 
tar kraftfulla initiativ och inför starka kommersiella incitament. Tekniken kan bidra till att 
EU får en tätplats på internationell nivå inom det breda urvalet av ren och effektiv 
energiteknik med låga koldioxidutsläpp.

Kommissionens förslag är en bra diskussionsgrund, eftersom det innehåller en tydligare och 
användbar rättslig ram för koldioxidlagring. I förslaget finns också en noggrann genomgång 
av tillstånds- och kontrollprocessen: planering, tekniska moment som bör tillföras i varje 
etapp, samråd, övervakning, förebyggande, avhjälpande åtgärder vid problem, ekonomiska 
garantier, inspektioner, kontroll, tillträde för tredje part osv. Texten tycks inte skapa 
oöverstigliga problem, bortsett från några anpassningar och förtydliganden.

I början av 2007 föreslog kommissionen att en stor del av de fabriker som släpper ut mest 
koldioxid ska ha gjort sina anläggningar mottagliga för CCS-teknik senast 2020. Idén drogs 
tillbaka, under föregivande av att denna teknik inte kommer att ha blivit ekonomiskt intressant 
vid den tidpunkten. Det framtida direktivet skulle kunna innehålla en klausul om när
direktivet ska ses över. En sådan översyn skulle kunna innebära att det en viss dag blir 
obligatoriskt att införa CCS-teknik vid alla förbränningsanläggningar med en effekt på mer än 
300 MW. Skyldigheten för företrädarna för varje ny förbränningsanläggning att förbereda sig
för att kunna införa CCS-teknik i framtiden (förberedelse för avskiljning) kommer nämligen 
att bli relativt begränsad om inte klara mål fastställs tydligt.

Det kan också uppstå frågetecken kring den mycket korta tiden för förundersökningar, som 
bland annat innefattar försök med injektion av små mängder koldioxid, och som ska ingå i de 
studier som krävs för att ansöka om lagringstillstånd. Erfarenheter av att söka efter 
lagringsplatser för naturgas verkar visa att det ofta krävs mycket längre tid för 
förundersökningar i ett avgränsat geologiskt område.

Det krävs mer forskning om hur miljön kan påverkas av koldioxidlagring och läckage i hav 
och på land. Äganderätt och ansvar vid läckage blir sannolikt de svåraste frågorna.

CCS-tekniken är inte en lika populär lösning som vindkraft, tidvattenkraft eller solenergi. 
Tekniken kommer att behöva utvecklas, framför allt när det gäller lagring, och flera hinder 
måste därmed övervinnas för att CCS ska kunna bli en fullvärdig teknik för minskning av 
koldioxidutsläpp.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Enligt beräkningar som gjorts 
i samband med konsekvensanalysen för 
förslaget till direktiv skulle 7 miljoner ton 
koldioxid kunna lagras till 2020 och upp 
emot 160 miljoner ton till 2030, förutsatt 
att CCS vägs in i systemet för 
utsläppshandel och att utsläppen av 
växthusgaser minskar med 20 procent 
fram till 2020. De koldioxidutsläpp som 
därmed kommer att ha förhindrats fram 
till 2030 skulle motsvara ca 15 procent av 
den minskning som krävs i Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) De olika momenten avskiljning, 
transport och lagring av koldioxid har 
alla demonstrerats vart för sig, men att 
integrera dem till en fullständig 
CCS-process och få ner kostnaderna är 
fortfarande en central uppgift. De största 
projekten för koldioxidlagring där 
europeiska företag deltar är Sleipner 
i Nordsjön (Statoil) och In Salah 
i Algeriet (Statoil, BP och Sonatrach). 
Andra pågående demonstrationsprojekt är 
Vattenfalls projekt vid Schwarze Pumpe 
i Tyskland och Totals CCS-projekt i Lacq 
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i Frankrike.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Europeiska unionen bör så snart som 
möjligt börja demonstrera CCS inom en 
integrerad politisk ram, bland annat 
genom att föreskriva målinriktade 
åtgärder för forskning och utveckling 
genom pilotprojekt och informations- och 
upplysningskampanjer riktade till 
allmänheten. Om Europeiska unionen 
behåller sin världsledande position inom 
utveckling av CCS-teknik och om den 
kommersiella användningen kommer 
i gång snabbt, kommer företag i Europa 
att få nya avsättningsmöjligheter 
i tredjeländer som Kina och Indien.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör bestämma i vilka 
fall förundersökningar ska krävas för att få 
tillräckligt med information för att välja 
plats. Tillstånd bör krävas för sådana 
undersökningar. Medlemsstaterna ska se 
till att förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier. För att 

(16) Medlemsstaterna bör bestämma i vilka 
fall förundersökningar ska krävas för att få 
tillräckligt med information för att välja 
plats. Tillstånd bör krävas för sådana 
undersökningar. Medlemsstaterna ska se 
till att förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, offentliga och 
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skydda och uppmuntra till investeringar 
i förundersökningar bör 
undersökningstillstånd beviljas för en 
begränsad areavolym och för begränsad 
tid, under vilken tillståndsinnehavaren bör 
ha ensamrätt att undersöka den potentiella 
lagringsplatsen för koldioxid. 
Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten.

icke-diskriminerande kriterier. För att 
skydda och uppmuntra till investeringar 
i förundersökningar bör 
undersökningstillstånd beviljas för en 
begränsad areavolym och för begränsad 
tid, under vilken tillståndsinnehavaren bör 
ha ensamrätt att undersöka den potentiella 
lagringsplatsen för koldioxid. 
Medlemsstaterna bör se till att komplexet 
under denna tid inte används på ett sätt 
som är oförenligt med 
undersökningsverksamheten.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla förslag till lagringstillstånd bör 
lämnas till kommissionen, så att denna 
kan yttra sig om förslagen inom sex 
månader efter inlämnandet. De nationella 
myndigheterna bör ta yttrandet 
i beaktande när de fattar beslut om ett 
tillstånd och motivera alla avvikelser från 
kommissionens yttrande. Granskningen på 
gemenskapsnivå bör bidra till att 
säkerställa konsekvens i genomförandet av 
direktivets krav i hela gemenskapen och 
dessutom stärka allmänhetens förtroende 
för CCS, särskilt i de tidiga faserna av 
direktivets genomförande.

(18) Medlemsstaterna bör underrätta 
kommissionen om alla drifts- och 
lagringstillstånd som de behöriga 
myndigheterna utfärdar enligt detta 
direktiv, inom högst en månad efter det att 
den behöriga myndigheten har utfärdat 
tillståndet. Innan en medlemsstat utfärdar 
ett lagringstillstånd kan den begära ett 
yttrande från kommissionen om förslaget
till tillstånd. Granskningen på 
gemenskapsnivå bör bidra till att 
säkerställa konsekvens i genomförandet av 
direktivets krav i hela gemenskapen och 
dessutom stärka allmänhetens förtroende 
för CCS, särskilt i de tidiga faserna av 
direktivets genomförande.

Or. fr
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Övervakning krävs för att man ska 
kunna bedöma om den injekterade 
koldioxiden beter sig som förväntat, om det 
uppstår migration eller läckage, och om 
konstaterade läckage kan skada miljön eller 
människors hälsa. Därför bör 
medlemsstaterna se till att operatören under 
driftfasen övervakar lagringskomplexet och 
injektionsanläggningen enligt en 
övervakningsplan som utformats enligt 
specifika övervakningskrav. Planen bör 
lämnas in till och godkännas av den 
behöriga myndigheten.

(21) Övervakning krävs för att man ska 
kunna bedöma om den injekterade 
koldioxiden beter sig som förväntat, om det 
uppstår migration eller läckage, och om 
konstaterade läckage kan skada miljön eller 
människors hälsa. Därför bör 
medlemsstaterna se till att operatören under 
driftfasen övervakar lagringskomplexet och 
injektionsanläggningen enligt en 
övervakningsplan som utformats enligt 
specifika övervakningskrav. Planen bör 
lämnas in till och godkännas av den 
behöriga myndigheten. De specifika 
kraven för övervakningsplanen bör 
överensstämma med kraven i direktivet 
om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därav följande rättsliga 
skyldigheter, bör överföras till den 
behöriga myndigheten om och när alla 
tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden är och kommer att 
förbli fullständigt innesluten för 
obegränsad framtid. I detta syfte ska 
operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för godkännande av överföringen. Alla 

(26) Ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därav följande rättsliga 
skyldigheter, bör överföras till den 
behöriga myndigheten om och när alla 
tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden är och kommer att 
förbli fullständigt innesluten för 
obegränsad framtid, och att alla krav 
i lagringstillståndet uppfylls. I detta syfte 
ska operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
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förslag till sådant godkännande bör lämnas 
till kommissionen, så att denna kan yttra 
sig om förslagen inom sex månader efter 
inlämnandet. De nationella myndigheterna 
bör ta yttrandet i beaktande när de fattar 
beslut om ett godkännande och motivera 
alla avvikelser från kommissionens
yttrande. Liksom granskningen av 
föreslagna lagringstillstånd bör
granskningen av förslag till godkännande 
på gemenskapsnivå bidra till konsekvens 
i genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen och dessutom stärka 
allmänhetens förtroende för CCS, särskilt 
i de tidiga faserna av 
direktivets genomförande.

för godkännande av överföringen. Alla 
förslag till sådant godkännande bör lämnas 
till kommissionen, så att denna kan yttra 
sig om förslagen inom tre månader efter 
inlämnandet. De nationella myndigheterna 
bör ta yttrandet i beaktande när de fattar 
beslut om ett godkännande och motivera 
alla avvikelser från kommissionens 
yttrande. Granskningen av förslag till 
godkännande på gemenskapsnivå bör bidra 
till konsekvens i genomförandet av 
direktivets krav i hela gemenskapen och 
dessutom stärka allmänhetens förtroende 
för CCS, särskilt i de tidiga faserna av 
direktivets genomförande.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Tillträde till transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa. Detta bör 
göras på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 

(29) Tillträde till transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa, på villkor 
som inte medför diskriminering. Detta bör 
göras på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Reglerat tillträde till 
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möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid.

transportinfrastrukturerna bör ses som ett 
bra alternativ för operatörerna under de 
första år som CCS-tekniken utvecklas 
kommersiellt. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 
möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på ett 
sätt som kan förhindra eller i möjligaste 
mån minska möjliga negativa effekter på 
miljön och därav följande risker för 
människors hälsa.

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på ett 
sätt som kan förhindra eller i möjligaste 
mån minska möjliga negativa effekter på 
miljön och risker för människors hälsa, och
för andra sätt att använda jorden eller 
underliggande jordlager.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Lagring av koldioxid i öppet vatten ska 
inte tillåtas.

4. Lagring av koldioxid i öppet vatten och 
i havsbottnen ska inte tillåtas.

Or. fr
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) undersökning: att utvärdera potentiella 
lagringskomplex genom ett specifikt 
förfarande som innefattar åtgärder som 
geologiska undersökningar med fysikaliska 
eller kemiska metoder och borrning för att 
få geologisk information om de olika 
lagren i det potentiella lagringskomplexet,

7) undersökning: att utvärdera potentiella 
lagringskomplex genom ett specifikt 
förfarande som innefattar åtgärder som 
geologiska undersökningar med fysikaliska 
eller kemiska metoder och borrning för att 
få geologisk information om de olika 
lagren i det potentiella lagringskomplexet,
och injektionstester för att lagringsplatsen 
ska kunna karakteriseras,

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få betydande miljöeffekter,

11) betydande förändring: en förändring 
som strider mot lagringstillståndet och 
som kan få betydande effekter på miljön, 
hälsan, säkerheten och andra 
användningsområden för jorden eller 
underliggande jordlager,

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 15 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a) betydande risk för läckage: risk för 
läckage som kan få påtagliga 
miljöeffekter, 
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Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön eller människors hälsa kan uppstå.

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön, människors hälsa eller andra 
användningsområden för jorden eller
underliggande jordlager kan uppstå.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst två 
år och kan förlängas en gång med högst 
två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst fem
år. Denna period får förlängas om 
tillståndsinnehavaren har gjort 
tillkännagivna och kontinuerliga 
undersökningar under de första fem åren.

Or. fr
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Den totala mängd koldioxid som ska
injekteras och lagras samt eventuella 
källor, CO2-strömmarnas sammansättning 
och injektionstakt.

4) Den totala mängd koldioxid som kan
injekteras och lagras med hänsyn till 
lagringsområdets särskilda egenskaper 
samt eventuella källor, CO2-strömmarnas 
sammansättning och injektionstakt.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en juridisk
person som är finansiellt och tekniskt 
kompetent och tillförlitlig att förvalta 
platsen och denna person och all personal 
kommer att få yrkesmässig och teknisk 
utbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Krav på att påbörja lagring inom två 
år efter det att lagringstillstånd erhållits.

Or. fr
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen kan 
yttra sig om förslag till tillstånd inom 
sex månader från överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska så snart som 
möjligt informera kommissionen om alla 
drifts- och lagringstillstånd som de 
behöriga myndigheterna har utfärdat 
enligt detta direktiv, inom högst en månad 
efter det att den behöriga myndigheten har 
utfärdat tillståndet i fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska delge
kommissionen det slutgiltiga beslutet och 
motivera eventuella avvikelser från 
kommissionens yttrande.

2. Innan en medlemsstat utfärdar ett 
lagringstillstånd kan den begära ett 
yttrande från kommissionen om förslaget 
till tillstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att
anläggningen har stängts eller ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
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lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. I möjligaste 
mån ska den behöriga myndigheten indriva 
alla kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

tidigare operatören fortsätta att ha 
ansvaret för lagringsplatsen, inbegripet alla 
därav följande rättsliga skyldigheter. Om 
den tidigare operatören inte kan ta detta 
ansvar ska den behöriga myndigheten
utföra arbetet och indriva alla kostnader 
för detta hos den tidigare operatören.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upptäcka koldioxidläckage, c) upptäcka koldioxidläckage enligt 
direktiv 2003/87/EG,

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) bedöma om den lagrade koldioxiden 
kommer att förbli helt innesluten under en 
obegränsad framtid.

f) bedöma om den lagrade koldioxiden 
kommer att förbli helt innesluten under en 
obegränsad framtid, genom att uppdatera 
utvärderingen av anläggningens säkerhet 
och integritet på kort och lång sikt.

Or. fr
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får när som 
helst uppmana operatören att vidta 
ytterligare eller andra avhjälpande åtgärder 
än de som anges i planen för avhjälpande 
åtgärder. Myndigheten kan också när som 
helst själv vidta avhjälpande åtgärder och 
ska då driva in kostnaderna från 
operatören.

3. Den behöriga myndigheten får när som 
helst uppmana operatören att vidta 
ytterligare eller andra avhjälpande åtgärder 
än de som anges i planen för avhjälpande 
åtgärder, framför allt föreskriva att 
operatören vidtar evakueringsplaner vid 
betydande risk för läckage. Myndigheten 
kan också när som helst själv vidta 
avhjälpande åtgärder och ska då driva in 
kostnaderna från operatören.

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att den lagrade koldioxiden kommer att 
förbli helt innesluten under en obegränsad 
framtid. I detta syfte ska operatören lägga 
fram en rapport som styrker att detta 
kriterium är uppfyllt och lämna den till den 
behöriga myndigheten för att denna ska 
godkänna överföringen av ansvaret.

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att den lagrade koldioxiden kommer att 
förbli helt innesluten under en obegränsad 
framtid, och att alla krav 
i lagringstillståndet uppfylls. I detta syfte 
ska operatören lägga fram en rapport som 
styrker att detta kriterium är uppfyllt och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för att denna ska godkänna överföringen av 
ansvaret.

Or. fr
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
Kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom 
tre månader från överlämnandet till 
Kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EG
Artikel 9a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
elproducerande 
förbränningsanläggningar med en effekt 
på 300 MW eller mer, som har lämnat en 
ansökan om driftstillstånd efter det att 
direktiv .../.../EG trädde i kraft, följer den 
minsta gränsen på en årlig genomsnittlig 
elproduktion på 48 procent, för att 
optimera användningen av fossila 
bränslen och kompensera för den 
produktionsförlust som beror på att 
avskiljning, transport och lagring av 
koldioxid har införts.

Or. fr



PE404.776v01-00 18/18 PA\718650SV.doc

SV

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EG
Artikel 9a – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utifrån erfarenheterna av avskiljning, 
geologisk upptagning och transport av 
koldioxid, och mot bakgrund av den 
internationella utvecklingen, ska 
kommissionen lägga fram ett nytt förslag 
före den 31 december 2012.
I det nya förslaget ska en dag anges då 
alla nya förbränningsanläggningar med 
en effekt på 300 MW eller mer ska ha 
utrustning för avskiljning och lagring av 
koldioxid, samt en övergångsperiod för en 
successiv anpassning av befintliga 
anläggningar.

Or. fr


