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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid 
og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 
2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006
(KOM(2008)0018 – C6–0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0018),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175(1), på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0040/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede 
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid. En lokalitet bør derfor kun vælges 
til lagringsanlæg, hvis der ikke er nogen 
væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
under alle omstændigheder ikke kan 
ventes væsentlige konsekvenser for miljø 

(15) Medlemsstaterne bør bevare retten til 
at afgøre, i hvilke områder inden for deres 
territorium der kan vælges lokaliteter til 
lagring. Valget af en egnet lagringslokalitet 
er afgørende til sikring af, at den lagrede
CO2 vil forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid. En lokalitet bør derfor kun vælges 
til lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke 
forventes at være risiko for udsivning, som 
kan have negative konsekvenser for 
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og sundhed. Om dette er tilfældet, bør 
afgøres på grundlag af en karakterisering 
og vurdering af det potentielle 
lagringskompleks efter specifikke krav.

sundhed og miljø. Om dette er tilfældet, 
bør afgøres på grundlag af en 
karakterisering og vurdering af det 
potentielle lagringskompleks efter 
specifikke krav.

Or. en

Begrundelse
Ordet "væsentlig" giver mulighed for usikkerhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Udkast til lagringstilladelser bevilges 
af den kompetente myndighed i den 
enkelte medlemsstat. Kommissionen har 
højst en måned, efter at den kompetente 
myndighed har givet tilladelse til at 
registrere en indvending, i hvilket tilfælde 
tilladelsen bliver suspenderet, mens man 
afventer udfaldet af drøftelser. 
Undersøgelsen på fællesskabsplan bør 
kunne bidrage til en ensartet gennemførelse 
af direktivets krav i hele Fællesskabet og 
desuden styrke befolkningens tillid til 
CCS, navnlig i den første fase af 
direktivets gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Selv om en proceduremæssig forsinkelse bør være så kort som muligt, kan det, hvis en 
medlemsstat undlader at sørge for, at en tilladelse garanterer sikker lagring af CO2, 
underminere den offentlige tillid til CO2-separation og -lagring (CCS) i hele EU. 
Kommissionen bør derfor være i stand til at foretage en endelig kontrol.  
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den kompetente myndighed bør 
revurdere og om nødvendigt ajourføre eller 
tilbagetrække lagringstilladelsen, bl.a. hvis 
den har modtaget oplysning om væsentlige
uregelmæssigheder eller udsivninger, hvis 
operatørernes rapporter eller de 
inspektioner, der er foretaget, viser, at 
tilladelsesbetingelserne ikke overholdes, 
eller hvis den på anden måde har fået 
kendskab til, at operatøren ikke opfylder 
tilladelsesbetingelserne. Efter 
tilbagetrækning af en tilladelse bør den 
kompetente myndighed enten udstede en 
ny tilladelse eller lukke lagringsanlægget. 
Indtil da bør den kompetente myndighed 
overtage ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Omkostningerne hertil bør så 
vidt muligt inddrives hos den tidligere 
operatør.

(19) Den kompetente myndighed bør 
revurdere og om nødvendigt ajourføre eller 
tilbagetrække lagringstilladelsen, bl.a. hvis 
den har modtaget oplysning om 
uregelmæssigheder eller udsivninger, som 
kan have negative konsekvenser for 
menneskers sundhed og miljøet, hvis 
operatørernes rapporter eller de 
inspektioner, der er foretaget, viser, at 
tilladelsesbetingelserne ikke overholdes, 
eller hvis den på anden måde har fået 
kendskab til, at operatøren ikke opfylder 
tilladelsesbetingelserne. Efter 
tilbagetrækning af en tilladelse bør den 
kompetente myndighed enten udstede en 
ny tilladelse eller lukke lagringsanlægget. 
Indtil da bør den kompetente myndighed 
overtage ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Omkostningerne hertil bør så 
vidt muligt inddrives hos den tidligere 
operatør.

Or. en

Begrundelse

Ordet "væsentlig" giver mulighed for usikkerhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen kunne indstilles, men bør 
genoptages, hvis der påvises udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder. 

(27) Når ansvaret er overdraget, bør 
overvågningen kunne indstilles, men bør 
genoptages, hvis der påvises udsivning 
eller væsentlige uregelmæssigheder. 
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Omkostninger, der afholdes af den 
kompetente myndighed efter overdragelsen 
af ansvaret, bør ikke inddrives hos den 
tidligere operatør. 

Omkostninger, der afholdes af den 
kompetente myndighed efter overdragelsen 
af ansvaret, bør ikke inddrives hos den 
tidligere operatør, medmindre der er givet 
ukorrekte oplysninger som begrundelse 
for overdragelsen af ansvaret.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og 
efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF, og 
forpligtelserne efter nærværende direktiv 
til at træffe udbedrende foranstaltninger i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller udsivning kan opfyldes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
der indgives ansøgning om tilladelse.

(28) Der bør stilles finansielle midler til 
rådighed, så der kan skabes tillid til, at 
nedluknings- og 
efterbehandlingsforpligtelserne, de 
forpligtelser, der følger af inddragelsen 
under direktiv 2003/87/EF, og 
forpligtelserne efter nærværende direktiv 
til at træffe udbedrende foranstaltninger i 
tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder 
eller udsivning kan opfyldes. 
Medlemsstaterne bør sørge for, at 
ansøgeren stiller finansielle midler til 
rådighed i form af finansiel 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden 
CO2-injektionen påbegyndes.

Or. en

Begrundelse
i) Vedrører ikke den danske tekst.

ii) Med forbehold af, at den godkendte operatørs økonomiske status godkendes, er der ikke 
behov for et krav om finansiel sikkerhedsstillelse før påbegyndelsen af det egentlige arbejde.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør også indføres tvistbilæggelsesordninger, som kan anvendes til bilæggelse af andre 
forhold end adgang til CO2-transportnet og lagringsanlæg.  Se den nye betragtning 30 a 
nedenfor.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Medlemsstaterne bør indføre 
tvistbilæggelsesordninger og en 
uafhængig myndighed til hurtig 
bilæggelse af tvister om adgang til CO2-
transportnet og lagringsanlæg og til 
bilæggelse af tvister mellem en kompetent 
myndighed og indehaverne af 
efterforsknings- eller lagringstilladelser i 
forbindelse med stridigheder, som ellers 
kunne medføre langvarige retstvister.

Or. en

Begrundelse

Den tvistbilæggelsesordning, Kommissionen foreslår for transportnet, bør også være til 
rådighed i forbindelse med andre forhold.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den kompetente myndighed bør 
oprette og føre et register over alle 
nedlukkede lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning, som de 
kompetente myndigheder skal tage i 
betragtning i forbindelse med 
planlægnings- og tilladelsesprocedurerne. 
Registret bør også forelægges 
Kommissionen.

(31) Den kompetente myndighed bør 
oprette og føre et register over alle 
(operative) lagringsanlæg, der er i drift, og 
nedlukkede lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning, som de 
kompetente myndigheder skal tage i 
betragtning i forbindelse med 
planlægnings- og tilladelsesprocedurerne. 
Registret bør også forelægges 
Kommissionen.

Or. en
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Begrundelse

Driften af lagringsanlæg kan fortsætte i meget lang tid. Registre, der anvendes som 
referencekilde til mange andre formål, skal være omfattende og indeholde både 
lagringsanlæg, der er i drift, og nedlukkede lagringsanlæg.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om geologisk lagring 
af kuldioxid (i det følgende benævnt 
"CO2").

1. Med dette direktiv opstilles der 
rammebestemmelser om geologisk lagring 
af kuldioxid (i det følgende benævnt 
"CO2") med henblik på at bekæmpe 
klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Det skal forklares tydeligt, at der kun er én grund til, at man vil lagre CO2 under jorden, og at 
det er for at undgå, at den siver ud i atmosfæren, hvilket vil forværre problemet med global 
opvarmning. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Formålet med geologisk lagring er at 
tilvejebringe et alternativ til CO2-
udsivning i atmosfæren ved at indeslutte 
det permanent og sikkert under jorden
med henblik på at forebygge en negativ 
virkning på menneskers sundhed og 
miljøet.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet er kun acceptabelt, hvis der tages hensyn til indeslutning af CO2 på en permanent 
og sikker måde, og det må ikke have negative virkninger på menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer. 

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
geologisk lagring af CO2 med sigte på 
forskning, udvikling eller afprøvning af 
nye produkter og processer. Det finder 
imidlertid anvendelse på 
demonstrationsprojekter med en samlet 
påtænkt lagerkapacitet på 100 kilotons 
eller derover.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at få erfaring med at kontrollere CO2-separation og -lagring ved at fastsætte 
regler for de demonstrationsprojekter, Det Europæiske Råd har foreslået. (Er også foreslået i 
betragtning 14).

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Lagring af CO2 i geologiske 
formationer, der strækker sig ud over det i 
stk. 1 nævnte område, er ikke tilladt.

3. Lagring af CO2 i lagringskomplekser, 
der strækker sig ud over det i stk. 1 nævnte 
område, er kun tilladt i henhold til artikel 
11a, og det skal ske på en sådan måde, at 
det er i overensstemmelse med 
internationale aftaler.

Or. en
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Begrundelse

En geologisk formation kan være vidtstrakt og strække sig ud over de af EU fastsatte grænser. 
Procedurerne i dette direktiv behøver kun at vedrøre de dele af den, der betegnes som 
lagringskompleks.

Skal gennemføres i sammenhæng med den foreslåede nye artikel 11a. Direktivet skal ikke 
udelukke eksport af CO2 med henblik på lagring, hvis strenge betingelser er opfyldt, og hvis 
der ikke er tale om lagring under havbunden i strid med Londonkonventionen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "lagringsanlæg": særlig geologisk 
formation, der anvendes til geologisk 
lagring af CO2

(3) "lagringsanlæg": et fastsat område 
inden for en geologisk formation, der 
anvendes til geologisk lagring af CO2; et 
enkelt lagringsanlæg kan omfatte 
bestemte områder inden for en særskilt 
geologisk formation på forskellige 
niveauer

Or. en

Begrundelse

Et lagringsanlæg må kun placeres i én del af en meget større geologisk formation og kan 
omfatte geologiske formationer på forskellige niveauer.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "udsivning": frigivelse af CO2 fra 
lagringskomplekset

(5) "udsivning": en målelig frigivelse af 
CO2 fra lagringskomplekset til 
jordoverfalden, atmosfæren eller 
hydrosfæren, som om nødvendigt 
bekræftes af overvågningssystemer, der 
anvender den bedste tilgængelige 
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teknologi

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget bringes definitionen af udslip i bedre overensstemmelse med 
retningslinjerne fra IPCC for den bedste praksis og medvirker til at undgå, at der opstår 
tvister om kilden til eller omfanget af udsivet CO2. Hydrosfæren omfatter have, søer og alle 
farvande på jordens overflade.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "efterforskningstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
efterforskning, udstedt af den kompetente 
myndighed i medfør af dette direktiv

(8) "efterforskningstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
efterforskning og til fastsættelse af 
betingelserne for gennemførelsen af den, 
udstedt af den kompetente myndighed i 
medfør af dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "lagringstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
geologisk lagring, udstedt af den 
kompetente myndighed i medfør af dette 
direktiv

(10) "lagringstilladelse": en skriftlig, 
begrundet beslutning om godkendelse af 
geologisk lagring og til fastsættelse af 
betingelserne for lagringen, udstedt af den 
kompetente myndighed i medfør af dette 
direktiv

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) "væsentlig ændring": ændring, som 
kan medføre en øget risiko for udsivning

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet skal være at undgå udsivning og enhver risiko, dette kan indebære for 
menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer 
hidrørende fra 
kuldioxidseparationsprocesser

(12) "CO2-strøm": en strøm af stoffer 
indeholdende højst 90 % kuldioxid 
hidrørende fra separationsprocesser, til 
hvilke der ikke må tilføjes affald eller 
andre stoffer med henblik på bortskaffelse

Or. en

Begrundelse

Dette er en specifik definition som supplement til den definition, der er foreslået til artikel 12, 
med henblik på at erstatte det vage udtryk "langt overvejende" med en mere klar definition. 
Der kunne fastsættes et højere tal end 90 %, hvis der kun skulle tages hensyn til 
efterbrændingsseparationsprocesser, men dette ville sandsynligvis udelukke udvikling af 
lovende ny oxy-forbrændingsteknologi.  Da der imidlertid i dette tilfælde bliver skabt balance 
ved hjælp af inaktive argongasser, nitrogen og ilt, bør dette ikke give anledning til bekymring.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i selve 
anlæggets tilstand, som indebærer risiko
for udsivning

(16) "væsentlig uregelmæssighed": 
uregelmæssighed i injektions- eller 
lagringsoperationerne eller i 
lagringskompleksets ydelse, som 
væsentligt forøger risikoen for udsivning

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "væsentlig uregelmæssighed" bør særlig vedrøre muligheden for, at der kan 
være sket noget under jordens overflade, som antyder et reelt behov for udbedrende 
foranstaltninger med henblik på at forebygge en eventuel fremtidig risiko for udsivning.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder eller lukke lækager
med henblik på at forhindre eller minimere 
frigivelse af CO2 fra lagringskomplekset

(17) "udbedrende foranstaltninger": 
foranstaltninger til at udbedre væsentlige 
uregelmæssigheder med henblik på at 
forhindre eller standse udsivning

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en klarere definition af de udbedrende foranstaltninger, hvis der påvises 
væsentlige uregelmæssigheder. Udsivning af CO2, som kan have en negativ indvirkning på 
menneskers sundhed og miljøet, er uacceptabelt.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke 
forventes at være en risiko for udsivning, 
som kan have negative konsekvenser for 
menneskers sundhed og miljøet.

Or. en

Begrundelse

Kravet skal være mere udtrykkeligt end i Kommissionens forslag. Det ville være fuldstændig 
uacceptabelt, hvis der var givet tilladelse til kommerciel lagring, hvis man forventede en 
udsivning (definition i Oxford English Dictionary af "anticipate" - “anses for sandsynligt”), 
som kunne have skadelige konsekvenser for miljø og sundhed.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Om en geologisk formation er egnet som 
lagringsanlæg, afgøres på grundlag af en 
karakterisering og vurdering af det 
potentielle lagringskompleks og det 
omgivende område efter kriterierne i bilag 
I.

3. Om en geologisk formation er egnet som 
lagringsanlæg, afgøres på grundlag af en 
karakterisering og vurdering af det 
potentielle lagringskompleks og det 
omgivende område efter kriterierne i bilag 
I og ved at anvende bedste praksis og 
retningslinjer, som Kommissionen 
udarbejder.

Or. en

Begrundelse

I bilagene fastsættes den grundlæggende ramme for vurdering af et potentielt lagringsanlæg, 
men gennemførelsen bliver forbedret, og der bliver større offentlig tillid, hvis der indføres et 
krav om, at bedste praksis anvendes, og der udarbejdes retningslinjer med henblik på at 
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hjælpe de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
kriterier.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
ikke-diskriminerende kriterier.

Procedurerne bør tage hensyn til, at 
indehaverne af efterforskningstilladelser 
ejer de data, der er indsamlet under 
efterforskningen, og at de skal prioriteres, 
hvis de ansøger om en lagringstilladelse, 
før efterforskningstilladelsen udløber. 
Medlemsstaterne kan fastsætte krav om 
efterfølgende salg eller overdragelse af 
data, der er indsamlet i 
efterforskningstilladelsens 
gyldighedsperiode, med henblik på at 
fremme efterfølgende konkurrence om en 
lagringstilladelse, hvis indehaveren af 
lagringstilladelsen ikke ønsker at ansøge 
om en lagringstilladelse, eller hvis den 
ikke opfylder andre betingelser.

Or. en

Begrundelse

Der skal findes en løsning på muligheden for selvmodsigelse i de procedurer, Kommissionen 
har foreslået. Selv om processen med tildeling af både efterforskningstilladelse og 
efterfølgende lagringstilladelse bør være ikke-diskriminerende, vil der ikke være en 
tilskyndelse til at udføre efterforskningsarbejde på kommerciel basis, hvis der ikke er 
sandsynlighed for, at dem, der gør det, også er i stand til at foretage lagring af CO2 eller få 
godtgjort deres investering. Proceduren for tildeling af efterforskningstilladelser bør derfor 
tage hensyn til, at den er direkte forbundet med proceduren for den efterfølgende tildeling af 
lagringstilladelser.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden. Tilladelsens 
gyldighedsperiode overstiger ikke den 
nødvendige periode til at gennemføre 
efterforskningen af det potentielle anlæg, 
til hvilket den udstedes. Medlemsstaterne 
kan forlænge tilladelsen, hvis 
efterforskningen gennemføres i 
overensstemmelse med betingelserne i 
den.

Or. en

Begrundelse

Den periode, Kommissionen har foreslået, vil i mange tilfælde være for kort. Man kan gå ud 
fra, at de medlemsstater, der udsteder efterforskningstilladelser, har en reel interesse i at 
fremme sikker lagring af CO2. De kan derfor selv fastsætte deres egne krav til 
efterforskningstilladelsens gyldighedsperiode uden at frygte, at der kan opstå unødige 
forsinkelser.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget.

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget, og at de 
interesser og ejendomsrettigheder, 
tredjeparter, som har allerede 
eksisterende tilladelser til kulbrinter, kul 
eller anden mineproduktion, bliver 
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overholdt og bibeholdt, når der udstedes 
tilladelser til efterforskning af CO2-
lagringsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at understrege de rettigheder, virksomheder i det samme 
geografiske område, har.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Efterforskningstilladelsen er ikke 
længere gyldig fra dens udløbsdato, 
medmindre indehaveren inden den tid 
ansøger om en lagringstilladelse til det 
samme område i henhold til artikel 6.  
Indehaveren af efterforskningstilladelsen 
har eneret til at ansøge om en 
lagringstilladelse i henhold til artikel 6 og 
7 indtil dens udløbsdato.

Or. en

Begrundelse

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at intet 
lagringsanlæg drives uden 
lagringstilladelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at intet 
lagringsanlæg drives uden 
lagringstilladelse, at der kun er én 
operatør for hvert lagringsanlæg, og at 
der ikke tillades modstridende anvendelse 
af lagringskomplekset i tilladelsens 
gyldighedsperiode.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at ansvaret og forpligtelserne er fuldstændig klare, skal der kun være én 
operatør af et lagringsanlæg. Dette skal især understreges for at undgå en eventuel konflikt 
med indehavere af olierettigheder i forbindelse med offshorelagring.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at
procedurerne for udstedelse af 
lagringstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive 
kriterier.

2. Med forbehold af artikel 5, stk. 4a, 
fastsætter medlemsstaterne procedurer for 
udstedelse af lagringstilladelser, som 
sikrer, at de er åbne for alle foretagender, 
der sidder inde med de nødvendige 
færdigheder, og at tilladelserne udstedes 
efter offentliggjorte objektive ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. en

Begrundelse

Der er mulighed for selvmodsigelse i procedurerne i de forslag, Kommissionen har stillet. 
Selv om processen med tildeling af kontrakter ideelt set bør være ikke-diskriminerende, 
fjerner det tilskyndelsen til at udføre efterforskningsarbejde. Dette ændringsforslag skal 
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derfor ses i sammenhæng med ændringsforslaget i artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) navn og adresse på ansøgeren og på 
den potentielle operatør, medmindre denne 
er identisk med ansøgeren

(1) navn og adresse på den potentielle 
operatør

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) dokumentation for ansøgerens eller
den potentielle operatørs tekniske 
kompetence

(2) dokumentation for den potentielle 
operatørs tekniske kompetence

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte den tekniske kompetence, den organisation, som bliver direkte 
ansvarlig for operationerne, har.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Væsentlige oplysninger, der er nødvendige for at foretage en korrekt vurdering.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) dokumentation for finansiel
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, jf. 
artikel 19.

(9) dokumentation for ansøgerens 
finansielle status og den pågældendes 
evne til at stille sikkerhedsstillelse eller 
tilsvarende, jf. artikel 19, før påbegyndelse 
af CO2-injektionsprocessen.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med direktivet bør dokumentationen for virksomhedens eller moderselskabets 
økonomiske status være tilstrækkelig på ansøgningstidspunktet.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) forslag til en offentlig informations-
og høringsplan i henhold til direktiv 
2003/4/EF, som skal sikre, at flest mulige 
tekniske oplysninger og anden 
beslutningstagningsinformation stilles til 
rådighed for offentligheden, når 
ansøgningen indgives for første gang, og 
når den revideres, og at offentligheden 
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har en formel mulighed for at indsende 
kommentarer til den kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Styrkelse af eksisterende lovkrav vedrørende indsendelse af miljøoplysninger.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) at ledelsen af lagringsanlægget 
varetages af en økonomisk sund 
virksomhed med godtgjort teknisk 
kompetence

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte en tydelig og retsgyldig ansvarsfordeling. Pr. definition vil en 
teknisk kompetent virksomhed udpege passende personale til at bestyre anlægget til dagligt.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) hvis mere end en operatør injicerer i 
det samme hydrostatisk forbundne system, 
skal de potentielle trykinteraktioner være 
af en sådan art, at begge anlæg samtidig 
kan opfylde kravene i dette direktiv;
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Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed skal sørge for ikke at udstede tilladelser til to operatører, som 
anvender et hydrostatisk forbundet lagringskompleks, ikke mindst fordi det, hvis der foretages 
samtidige injektioner, vil være vanskeligt at afgøre fuldstændig sikkert, hvordan 
erstatningsansvaret skal fordeles.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen har afgivet udtalelse 
om tilladelsesudkastet, jf. artikel 10, stk. 1

(2) Enten har Kommissionen ikke meddelt 
indvendinger i henhold til artikel 10, litra 
f), eller der er opnået enighed mellem den 
kompetente myndighed og Kommissionen, 
og den er offentliggjort i henhold til den 
samme bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Formulering foreslået af Kommissionen til erstatning for artikel 8, stk. 2, og 3, og med 
henblik på at bringe bestemmelserne i overensstemmelse med den foreslåede nye formulering 
af artikel 10.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den kompetente myndighed har taget 
denne udtalelse i betragtning, jf. artikel 
10, stk. 2.

(3) Den kompetente myndighed har givet 
en forklaring og hvis relevant en 
begrundelse til alle medlemmer af 
offentligheden, som har fremsat 
specifikke og individuelle kommentarer 
vedrørende anvendelsen, og som har 
opgivet deres navn og adresse.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre, at den kompetente myndighed pålægges at tage fuldt ud hensyn til de specifikke 
kommentarer, forslag og bekymringer, medlemmer af offentligheden har indsendt som 
enkeltpersoner og ikke blot som underskrivere af en underskriftindsamling eller organiseret 
elektronisk lobbyisme. 

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens vurdering af udkast til 
lagringstilladelser

Godkendelse af lagringstilladelser 

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

1. Medlemsstaterne indfører følgende 
procedure:

a) Ansøgere til lagringstilladelser 
indsender to kopier af al nødvendig 
dokumentation til den kompetente 
myndighed.
b) Ved modtagelsen af dokumentationen 
fra ansøgeren fremsender den kompetente 
myndighed til Kommissionen nærmere 
oplysninger om den enkelte ansøgning om 
en tilladelse og alt andet materiale, den 
kompetente myndighed skal tage i 
betragtning, når den skal træffe afgørelse 
om tildelingen af en lagringstilladelse.
c) Kommissionen bekræfter modtagelsen 
af den nødvendige dokumentation over 
for den kompetente myndighed efter 
modtagelsen.
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d) Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen, hvis og hvornår den 
godkender udstedelsen af en 
lagringstilladelse.
e) Kommissionen bekræfter modtagelsen 
af meddelelsen om godkendelse straks 
efter modtagelsen.
f) Kommissionen kan inden en måned, 
efter at den har modtaget meddelelsen om 
godkendelsen af en lagringstilladelse, 
informere den kompetente myndighed om, 
at den har indvendinger baseret på 
kravene i dette direktiv. Med sådanne 
indvendinger suspenderes tilladelsen, 
indtil der er opnået enighed mellem den 
kompetente myndighed og Kommissionen, 
og den er offentliggjort.
g) Lagringstilladelsen anses for godkendt, 
hvis der ikke modtages indvendinger fra 
Kommissionen inden for den fastsatte 
frist.

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at den skal have seks måneder til at informere den kompetente 
myndighed om dens afgørelse. Dette er et bureaukratisk mareridt og tydeligvis uacceptabelt. 
Ordføreren mener, at Kommissionen bør have ret til at foretage en sidste kontrol, da det, hvis 
menneskers sundhed og miljøet ikke beskyttes tilstrækkeligt i den enkelte medlemsstat, kan 
underminere den offentlige tillid til CO2-separation og -lagring (CCS) i hele EU. 
Med den procedure, der foreslås i dette ændringsforslag, kan Kommissionen arbejde 
sideløbende med medlemsstaternes kompetente myndigheder. 
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
væsentlige ændringer kun kan gennemføres 
efter udstedelse af en ny lagringstilladelse i 
overensstemmelse med dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
væsentlige ændringer kun kan gennemføres 
efter udstedelse af en ny lagringstilladelse i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Lagringstilladelser kan ændres for at 
muliggøre mindre ændringer i 
overensstemmelse med retningslinjer, som 
Kommissionen udarbejder.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med disse ændringsforslag er at give større retssikkerhed. Det påpeges, at artikel 
16 også fastsætter, at den kompetente myndighed skal kunne kræve, at der træffes 
foranstaltninger med henblik på at forhindre udsivning, eller at den selv træffer 
foranstaltninger.

Oplysninger fra en rapportør eller en anden kilde kan også tages i betragtning (3a). 

Den kompetente myndighed bør ikke skulle vente på, at forhandlingerne bryder sammen, 
inden den kræver, at operatøren betaler, før de tilgængelige midler anvendes.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed revurderer 
og ajourfører eller tilbagetrækker om 
nødvendigt lagringstilladelsen:

3. Den kompetente myndighed revurderer 
og ajourfører eller tilbagetrækker om 
nødvendigt lagringstilladelsen eller 
kræver, at indehaveren af tilladelsen 
træffer udbedrende foranstaltninger:

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelse til artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis den har fået meddelelse om 
væsentlige uregelmæssigheder eller 
udsivning, jf. artikel 16, stk. 1

(a) hvis den har fået meddelelse om eller er 
blevet bekendt med væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning, som 
kan få negative konsekvenser for 
menneskers sundhed og miljøet, jf. artikel 
16, stk. 1

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Når en kompetent myndighed har 
truffet foranstaltninger til at revurdere, 
ajourføre eller trække en 
lagringstilladelse tilbage i medfør af stk. 3, 
udsteder den kompetente myndighed enten 
en ny lagringstilladelse eller nedlukker 
lagringsanlægget i medfør af artikel 17, 
stk. 1, litra c). I sidstnævnte tilfælde indtil 
udstedelsen af en ny lagringstilladelse 
overtager den kompetente myndighed 
ansvaret for lagringsanlægget, herunder for 
alle heraf følgende juridiske forpligtelser. 
Den kompetente myndighed inddriver så 
vidt muligt eventuelle omkostninger hos 
den tidligere operatør, bl.a. ved at trække 
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på den finansielle sikkerhedsstillelse, jf. 
artikel 19, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Eksport af CO2 til tredjelande med 
henblik på geologisk lagring
1. Hvis der skal eksporteres CO2 fra 
Fællesskabet til et tredjeland med henblik 
på geologisk lagring, indgiver 
indehaveren af kuldioxiden en ansøgning 
om eksporttilladelse til den kompetente 
myndighed i oprindelsesmedlemsstaten.
2. Den kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten underretter den 
kompetente myndighed i 
bestemmelseslandet med henblik på 
samtykke.
3. Den kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten giver kun 
tilladelse til eksporten, hvis:
a) den kompetente myndighed i 
bestemmelseslandet har givet sit 
samtykke;
b) det kan sikres, at den geologiske 
lagring af kuldioxiden i 
bestemmelseslandet sker i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv;
c) den geologiske lagring af CO2 er 
omfattet af en emissionshandelsordning i 
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bestemmelseslandet, som er forbundet 
med EU's emissionshandelsordning, der 
er oprettet i henhold til direktiv 
2003/87/EF. 
4. Der kan ikke gives tilladelse til eksport 
af CO2 uden Kommissionens udtrykkelige 
samtykke.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke udelukke muligheden for at eksportere CO2 med henblik på geologisk 
lagring, hvis lagringsaftalerne er omfattet af sikkerhedsbetingelser, der svarer til EU's 
betingelser.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En CO2-strøm skal langt overvejende
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs integritet 
og indebære en væsentlig risiko for miljøet 
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning.

1. En CO2-strøm skal bestå af mindst 90 % 
kuldioxid. Affald eller andre stoffer må 
derfor ikke tilsættes CO2-strømmen med 
henblik på bortskaffelse af dette affald eller 
disse stoffer. En CO2-strøm kan imidlertid 
indeholde tilfældigt medfølgende stoffer, 
der stammer fra kilden, separationen eller 
injektionsprocessen, og der kan tilsættes 
sporingselementer med henblik på at 
overvåge og kontrollere udsivning af CO2. 
Koncentrationen af disse stoffer skal være 
under et niveau, som ville skade 
lagringsanlæggets og den tilhørende 
transportinfrastrukturs integritet og 
indebære en væsentlig risiko for miljøet 
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Ordene "langt overvejende" giver ikke tilstrækkelig klarhed. Der kunne fastsættes et højere 
tal end 90 %, hvis der kun skulle tages hensyn til efterbrændingsseparationsprocesser, men 
dette ville udelukke udvikling af ny oxy-forbrændingsteknologi. Da der imidlertid i dette 
tilfælde bliver skabt balance i CO2-strømmen ved hjælp af inaktive argongasser, nitrogen og 
ilt, bør dette ikke give anledning til bekymring. 

Endvidere er ordet "væsentlig" uacceptabelt. En koncentration af forurenende stoffer, som 
ville være et brud på acceptable standarder, og som kunne udgøre en trussel, kan ikke 
accepteres.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – Indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren overvåger injektionsanlæggene, 
lagringskomplekset (herunder om muligt
CO2-boblen) og om nødvendigt det 
omgivende miljø med henblik på at:

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren overvåger injektionsanlæggene, 
lagringskomplekset (herunder CO2-boblen) 
og om nødvendigt det omgivende miljø 
med henblik på at:

Or. en

Begrundelse

Den vigtigste del af en overvågningsplan er at afgøre, om der er sket væsentlige ændringer i 
lagringsmønstrene for kuldioxiden (særlig om der er forekommet udsivning, der kan føre til 
lækage), og om der skal træffes foranstaltninger med henblik på at afhjælpe dem.

Det er vigtigt at overvåge CO2-boblen, hvis man skal forudse en potentiel lækage, og derfor 
skal ordene "om muligt" slettes.



PE407.716v01-00 32/54 PR\726692DA.doc

DA

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) kontrol af den lagrede mængde CO2;

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 13, stk. 1, indledningen.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) detektere væsentlige negative 
virkninger for det omgivende miljø, for 
befolkningsgrupper eller for brugerne af 
den omgivende biosfære

(d) detektere negative virkninger for det 
omgivende miljø, for befolkningsgrupper 
eller for brugerne af den omgivende 
biosfære

Or. en

Begrundelse

Enhver negativ virkning for menneskers sundhed og miljøet er uacceptabel, så derfor skal 
ordet "væsentlig" slettes.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(f) ajourføre vurderingen af 
lagringsanlæggets sikkerhed og integritet 
på kort og lang sigt, herunder en 
vurdering af, om den lagrede CO2 vil 
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forblive fuldstændig indesluttet i al 
fremtid.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 13, stk. 1, indledningen.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overvågningen finder sted på grundlag 
af en overvågningsplan, der er udarbejdet 
af operatøren efter kravene i bilag II og 
forelagt og godkendt af den kompetente 
myndighed i medfør af artikel 7, stk. 5, og 
artikel 9, stk. 5. Planen ajourføres efter 
kravene i bilag II og, af hensyn til den 
tekniske udvikling, under alle 
omstændigheder hvert femte år. Ajourførte 
planer genforelægges til godkendelse for 
den kompetente myndighed.

2. Overvågningen finder sted på grundlag 
af en overvågningsplan, der er udarbejdet 
af operatøren efter kravene i bilag II, 
herunder en nærmere beskrivelse af 
overvågningen i overensstemmelse med de 
retningslinjer, der er fastsat i henhold til 
artikel 14 og 23, stk. 2, i direktiv 
2003/87/EF, og forelagt og godkendt af 
den kompetente myndighed i medfør af 
artikel 7, stk. 5, og artikel 9, stk. 5. Planen 
ajourføres efter kravene i bilag II og, af 
hensyn til ændringer af den vurderede 
risiko for lækage, ny videnskabelig viden 
og forbedringer af den bedste tilgængelige 
teknologi, under alle omstændigheder hvert 
femte år. Ajourførte planer genforelægges 
til godkendelse for den kompetente 
myndighed. Overvågningsplanen og 
eventuelle ajourførte planer stilles til 
rådighed for offentlig konsultation.

Or. en

Begrundelse

Overvågnings- og indberetningskravene skal bringes i overensstemmelse med kravene i 
direktivet om EU's emissionshandelsordning.

Fastsættelsen af bestemmelser skal tilpasses for at tage hensyn til de erfaringer, der er gjort, 
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og ny teknisk viden.

For at bevare tilliden skal det understreges, at overvågningsplanerne skal offentliggøres.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) dokumentation for opretholdelse af 
finansiel sikkerhedsstillelse, jf. artikel 19 
og artikel 9, stk. 9

(3) dokumentation for stillelse og 
opretholdelse af finansiel 
sikkerhedsstillelse, jf. artikel 19 og artikel 
9, stk. 9

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget gives der mulighed for en vis fleksibilitet ved tilvejebringelse af 
finansiel sikkerhedsstillelse, ikke mindst for at gøre det muligt at tage hensyn til et 
moderselskabs økonomiske status. 

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rutineinspektioner gennemføres mindst
hvert år. Ved disse inspektioner undersøges 
alle relevante injektions- og 
overvågningsanlæg såvel som hele spektret 
af relevante miljøvirkninger fra 
lagringskomplekset.

3. Rutineinspektioner gennemføres hvert år 
de første fem år efter injektionen er 
påbegyndt og derefter så ofte, den 
kompetente myndighed skønner, at det er 
nødvendigt. Ved disse inspektioner 
undersøges alle relevante injektions- og 
overvågningsanlæg såvel som hele spektret 
af relevante miljøvirkninger fra 
lagringskomplekset.

Or. en
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Begrundelse

Hvis der er et problem, bliver det sandsynligvis klart, lige efter at injektionsprocessen er 
påbegyndt, og det bør derfor foretages regelmæssige inspektioner. Det enkelte 
lagringsanlægs geologi er imidlertid forskellig, og det bør være op til de kompetente 
myndigheder at afgøre, hvilken langsigtet inspektionsordning der passer bedst til forholdene. 

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning straks 
underretter den kompetente myndighed 
herom og træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning, der 
kan have negative konsekvenser for 
menneskers sundhed og miljøet, straks 
underretter den kompetente myndighed 
herom og træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver operatører af lagringsanlæg retlig klarhed ved at fastsatte en 
betingelse om, at den kompetente myndighed skal begrunde sine anmodninger, og det styrker 
også den kompetente myndigheds evne til at handle, hvis betingelserne i tilladelsen ikke 
overholdes, eller menneskers sundhed og miljøet er truet.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den kompetente myndighed kan når som 
helst forlange, at operatøren træffer
yderligere eller andre udbedrende 
foranstaltninger end dem, der er fastlagt i 
planen for udbedrende foranstaltninger,
hvis de udbedrende foranstaltninger har 
vist sig at være ineffektive, hvis 
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i så fald omkostningerne hos operatøren. omstændighederne er væsentligt ændret 
efter vedtagelsen af planen for 
udbedrende foranstaltninger, eller hvis 
der er risiko for udsivning, som kan have 
negative virkninger på menneskers 
sundhed og miljøet.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Træffer operatøren ikke de nødvendige
udbedrende foranstaltninger, træffer den 
kompetente myndighed selv de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger og inddriver 
omkostningerne hos operatøren.

4. Træffer operatøren ikke de udbedrende 
foranstaltninger inden for den tid, der er 
nødvendig til at forhindre en udsivning, 
som kan have negative virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet, træffer 
den kompetente myndighed selv de 
nødvendige udbedrende foranstaltninger og 
inddriver omkostningerne hos operatøren.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) på operatørens anmodning og med 
tilladelse fra den kompetente myndighed

(b) på operatørens anmodning og med 
tilladelse fra den kompetente myndighed 
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eller

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelserne i stk. 2 opfyldes på 
grundlag af en efterbehandlingsplan, der er 
udarbejdet af operatøren ud fra den bedste 
praksis på området og i overensstemmelse 
med kravene i bilag II, punkt 2. En 
foreløbig efterbehandlingsplan forelægges 
den kompetente myndighed og godkendes 
af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og artikel 9, 
stk. 7. Forud for nedlukning af et 
lagringsanlæg i medfør af stk. 1, litra a) 
eller b), skal den foreløbige 
efterbehandlingsplan:

3. Forpligtelserne i stk. 2 opfyldes på 
grundlag af en efterbehandlingsplan, der er 
udarbejdet af operatøren ud fra den bedste 
praksis på området og retningslinjer, som 
Kommissionen udarbejder i 
overensstemmelse med kravene i bilag II, 
punkt 2. En foreløbig efterbehandlingsplan 
forelægges den kompetente myndighed og 
godkendes af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7. Forud for nedlukning af et 
lagringsanlæg i medfør af stk. 1, litra a) 
eller b), skal den foreløbige 
efterbehandlingsplan:

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) om nødvendigt ajourføres, navnlig 
under hensyntagen til den bedste praksis

(a) om nødvendigt ajourføres, idet der 
tages hensyn til risikoanalyser, den bedste 
praksis og teknologiske forbedringer, men 
uden at pålægge nye urimelige krav

Or. en
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Giver operatøren retssikkerhed. Betingelsen omfatter selvfølgelig kravene om, at den lagrede 
CO2 er fuldstændig indesluttet.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed kan 
sammen med beslutningen om 
godkendelse, jf. 3, meddele operatøren 
ajourførte krav om forsegling af 
lagringsanlægget og fjernelse af 
injektionsanlæggene, jf. artikel 17, stk. 2 
og 3. Ansvarsoverdragelsen finder sted, når 

4. Den kompetente myndighed kan 
sammen med beslutningen om 
godkendelse, jf. 3, meddele operatøren 
ajourførte og rimelige krav om forsegling 
af lagringsanlægget og fjernelse af 
injektionsanlæggene, jf. artikel 17, stk. 2 
og 3. Ansvarsoverdragelsen finder sted, når 
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anlægget er forseglet og 
injektionsanlæggene fjernet.

anlægget er forseglet og 
injektionsanlæggene fjernet.

Or. en

Begrundelse

Operatøren bør ikke være udsat for den usikkerhed, det er at blive pålagt retligt urimelige 
krav af en kompetent myndighed, der forsøger at undgå at påtage sig det langsigtede ansvar 
for anlægget, som er grundlæggende for direktivet. 

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder, genoptages 
overvågningen imidlertid, så vidt det er 
påkrævet til at vurdere problemets omfang 
og de udbedrende foranstaltningers 
effektivitet.

5. Efter ansvarsoverdragelsen, jf. stk. 1 til 
4, kan overvågningen indstilles. Påvises 
der udsivning eller væsentlige 
uregelmæssigheder som følge af 
overvågning og andre procedurer, der 
indføres for at opfylde kravene i 
eksisterende fællesskabslovgivning, 
herunder direktiv 92/43/EØF, 2000/60/EF 
og 2006/118/EF eller som følge af 
oplysninger, der er indhentet til andre 
formål, genoptages overvågningen 
imidlertid, så vidt det er påkrævet til at 
vurdere problemets omfang og de 
udbedrende foranstaltningers effektivitet.

Or. en

Begrundelse

En betingelse for overdragelsen af ansvaret fra operatøren til den kompetente myndighed er, 
at der ikke forekommer udsivning, og at der derfor ikke er behov for en formel 
overvågningsordning. Overvågning, som kan påvise tilstedeværelsen af CO2, er fastsat i 
forskellige eksisterende direktiver (habitat-, vandramme- og grundvandsdirektivet), som 
bliver suppleret med andre planlagte direktiver, f.eks. direktivet om EU's marine strategi).
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør.

6. Efter overdragelsen af ansvaret til den 
kompetente myndighed, jf. stk. 1-4, kan 
denne ikke inddrive de afholdte 
omkostninger hos den tidligere operatør. 
Dette finder ikke anvendelse i tilfælde, 
hvor det slås fast, at dokumentationen i 
henhold til stk. 1 på grund af fejl eller 
forsømmelighed hos operatøren eller ved 
en forsætlig og overlagt forfalskning var 
baseret på ukorrekte oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at beskytte medlemsstaten mod forsømmelige eller falske 
operatører.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden indgivelse af en 
ansøgning om lagringstilladelse træffer 
passende forholdsregler i form af 
sikkerhedsstillelse eller tilsvarende med 
henblik på at sikre, at alle forpligtelser, 
som følger af dette direktiv, herunder 
bestemmelserne om nedlukningsprocedurer 
og efterbehandling, såvel som forpligtelser, 
der måtte følge af inddragelsen under 
direktiv 2003/87/EF, kan opfyldes.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
ansøgeren på grundlag af nærmere 
bestemmelser, der fastsættes af 
medlemsstaterne, inden påbegyndelsen af 
CO2-injektionsprocessen træffer passende 
forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende med henblik på at sikre, at 
alle forpligtelser, som følger af dette 
direktiv, herunder bestemmelserne om 
nedlukningsprocedurer og efterbehandling,
såvel som forpligtelser, der måtte følge af 
inddragelsen under direktiv 2003/87/EF, 
kan opfyldes.
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Or. en

Begrundelse

Det er først nødvendigt at have sikkerhed for finansiel sikkerhedsstillelse, inden CO2-
injektionen påbegyndes. Hvis man kræver det på forhånd, pålægges der uden grund en 
økonomisk byrde. 

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af en gennemsigtig, 
risikobaseret vurdering fastsætter 
medlemsstaterne de acceptable former for 
finansiel sikkerhedsstillelse under behørig 
hensyntagen til udvalget af produkter på 
internationale markeder og de tilhørende 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne forhandle metoder til tilvejebringelse af finansiel 
sikkerhedsstillelse, som ikke nødvendigvis binder kapital eller betyder, at projekters 
økonomiske bæredygtighed ligger uden for mange mellemstore og mindre virksomheders 
rækkevidde.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til:

2. Medlemsstaterne afgør, hvordan den i 
stk. 1 omhandlede adgang gives på en
ikke-diskriminerende måde. 
Medlemsstaterne påser, at der er fair og 
åben adgang, under hensyntagen til:
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger, at virksomheder, som leverer transport og lagringsanlæg, 
skal kunne sikres et passende afkast af deres investering og forvalte forretningerne på 
kommerciel basis med forbehold af betingelserne i tilladelsen.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) nødvendigheden af at imødekomme 
behørigt dokumenterede rimelige behov 
hos ejeren eller operatøren af CO2-
lagringsanlægget eller -transportnettet og 
de interesser, som gør sig gældende for alle 
andre potentielt berørte brugere af lageret 
eller nettet eller relevante forarbejdnings-
eller håndteringsfaciliteter, og

(d) nødvendigheden af at imødekomme 
behørigt dokumenterede rimelige behov og 
økonomiske interesser hos ejeren eller 
operatøren af CO2-lagringsanlægget eller -
transportnettet, herunder deres ret til at 
indgå langsigtede kontrakter om adgang 
til transport og lagringskapacitet, hvis 
dette ikke begrænser tredjeparters 
adgang, hvis den tilgængelige kapacitet 
ikke bliver anvendt fuldt ud i forbindelse 
med den nuværende lagringsplan, og de 
interesser, som gør sig gældende for alle 
andre potentielt berørte brugere af lageret 
eller nettet eller relevante forarbejdnings-
eller håndteringsfaciliteter, og

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger, at virksomheder, som leverer transport og lagringsanlæg, 
skal kunne sikres et passende afkast af deres investering og forvalte forretningerne på 
kommerciel basis med forbehold af betingelserne i tilladelsen.
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Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er indført 
en ordning til bilæggelse af tvister, der 
omfatter en af parterne uafhængig 
myndighed, der har adgang til alle 
relevante oplysninger, således at tvister 
vedrørende adgang til CO2-transportnet og 
lagringsanlæg kan bilægges hurtigt under 
hensyn til kriterierne i stk. 20, stk. 2, og 
antallet af parter, der måtte være involveret 
i at forhandle denne adgang.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er indført 
en ordning til bilæggelse af tvister, der 
omfatter en af parterne uafhængig 
myndighed, der har adgang til alle 
relevante oplysninger.

Myndighederne skal forsøge:
a) hurtigt at bilægge tvister vedrørende 
udviklingen af CO2-infrastruktur og 
adgang til CO2-transportnet og 
lagringsanlæg under hensyn til kriterierne i 
stk. 20, stk. 2, og antallet af parter, der 
måtte være involveret i at forhandle denne 
adgang;
b) at tilvejebringe mægling mellem en 
kompetent myndighed og indehaverne af 
efterforsknings- eller lagringstilladelser i 
tilfælde af tvister, som ellers kunne føre til 
retstvister.

Or. en

Begrundelse
En tvistbilæggelsesordning, som kan tilvejebringe mægling med henblik på at undgå behovet 
for bekostelige og langvarige retlige udfordringer, er hensigtsmæssig og bør ikke 
udelukkende være forbeholdt forhold vedrørende transportnettet. Den bør også være til 
rådighed for mægling i stridigheder mellem den kompetente myndighed og operatører eller 
ansøgere om tilladelser. Derfor bør der indføres en ændret udgave af bestemmelsen om 
tvistbilæggelse i artikel 23 a (ny) - kapitel 6 (almindelige bestemmelser).
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Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter eller udpeger den 
eller de kompetente myndigheder, der har 
ansvaret for at udføre de i dette direktiv 
omhandlede opgaver. Udpeges mere end 
én kompetent myndighed, samordnes deres 
opgaver i henhold til dette direktiv.

Medlemsstaterne opretter eller udpeger den 
eller de kompetente myndigheder, der har 
ansvaret for at udføre de i dette direktiv 
omhandlede opgaver. Udpeges mere end 
én kompetent myndighed, træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger til 
koordination af deres opgaver i henhold til 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Teknisk revurderingsudvalg

Kommissionen nedsætter et teknisk 
revurderingsudvalg, som skal bistå den 
med udarbejdelsen af retningslinjer for 
den bedste praksis til kompetente 
myndigheder og operatører. Udvalgets 
forhandlinger skal være åbne og 
gennemsigtige.

Or. en
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Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 24 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over nedlukkede lagringsanlæg Register over lagringsanlæg

Or. en

Begrundelse

Driften af lagringsanlæg kan fortsætte i meget lang tid. Registre, der anvendes som 
referencekilde til mange andre formål, skal være omfattende og indeholde både 
lagringsanlæg, der er i drift, og nedlukkede lagringsanlæg. Med henblik på at undgå unødigt 
bureaukrati er det imidlertid ikke nødvendigt at forsyne EU med detaljer om enhver ændring 
mere end én gang hvert tredje år.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed opretter og 
fører et register over alle nedlukkede 
lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning.

1. Den kompetente myndighed opretter 
omgående og fører derefter et register over 
alle lagringsanlæg, der er i drift, og 
nedlukkede lagringsanlæg og omgivende 
lagringskomplekser, herunder kort over 
anlæggenes rumlige udstrækning.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til overskriften til artikel 24.
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Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente nationale myndigheder 
tager hensyn til registret i de relevante 
planlægningsprocedurer og i forbindelse 
med godkendelse af aktiviteter, som vil 
kunne påvirke eller påvirkes af den 
geologiske lagring af CO2 i de nedlukkede 
lagringsanlæg.

2. De kompetente nationale myndigheder 
tager hensyn til registret i de relevante 
planlægningsprocedurer og i forbindelse 
med godkendelse af aktiviteter, som vil 
kunne påvirke eller påvirkes af den 
geologiske lagring af CO2 i lagringsanlæg, 
der er i drift, og nedlukkede lagringsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til overskriften til artikel 24.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Registret forelægges Kommissionen 
efter oprettelsen og efter enhver 
ajourføring heraf.

3. Registret forelægges Kommissionen ved
oprettelsen. Der skal indsende ajourførte 
rapporter hvert tredje år sammen med de
rapporter, der er nævnt i artikel 25, stk. 1.

Or. en

Begrundelse
Se begrundelse til overskriften til artikel 24.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EF
Artikel 9a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 9a "Artikel 9a

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg med en kapacitet på 300 Mw 
eller derover, hvortil den oprindelige 
godkendelse til opførelse eller, i mangel af 
en sådan procedure, den oprindelige 
driftstilladelse er givet efter 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XX/XX/EF(*), har 
tilstrækkelig plads på anlægget til det 
nødvendige udstyr til separation og 
komprimering af CO2, og at adgangen til 
passende lagringsanlæg og transportnet 
samt de tekniske muligheder for 
eftermontering af udstyr til CO2-
separation er blevet vurderet.

"1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg, der producerer elektricitet, 
og som er konstrueret med en nominel 
udgangskapacitet på 300 Mw eller derover 
og forventes at udlede over 350g 
CO2/Kwh, hvortil der ansøges om den 
oprindelige byggetilladelse efter dette 
direktivs ikrafttrædelse:

a) placeres og planlægges på en sådan 
måde, at separationen af CO2 gøres 
lettere, eller andre måder at opnå en 
tilsvarende emissionsreduktion fremmes;
(b) først godkendes, efter at den 
kompetente myndighed har godkendt en 
rapport udarbejdet af operatøren 
indeholdende et forslag til placering af 
den geologiske lagring af den separerede 
CO2, og til hvordan (og i forbindelse med 
en rørledning forslag til rørføringen) den 
pågældende CO2 vil blive transporteret til 
lagringsanlægget. Rapporten 
offentliggøres, før der bevilges en 
tilladelse.
Hvis der ikke eksisterer en byggetilladelse, 
finder den oprindelige driftstilladelse 
anvendelse."

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres kravene til den separationsklare status, Kommissionen 
foreslår. 
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Fastlæggelsen af 350 g CO2/Kwh sigter særlig på at forbyde opførelse af kulfyrede anlæg, 
medmindre de er forberedt til en mulig konvertering til CO2-separation og -lagring. En sådan 
grænse vil imidlertid for at give medlemsstaterne mulighed for fleksibilitet tillade opførelse af 
kulfyrede kraftvarmeanlæg og konventionelle kulfyrede anlæg, hvis de anvender den bedste 
tilgængelige teknologi.

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
fyringsanlæg, der producerer elektricitet,
og som er konstrueret med en nominel 
udgangskapacitet på 300 Mw eller derover 
og forventes at udlede over 350g 
CO2/Kwh, hvortil der ansøges om den 
oprindelige byggetilladelse den 1. januar 
2015 eller senere, drives på en sådan 
måde, at mindst 90 % af deres CO2-
emissioner opsamles og derefter 
transporteres til og lagres i en passende 
geologisk formation, eller at der på en 
anden måde opnås en tilsvarende 
reduktion af emissionerne i atmosfæren.
Hvis der ikke eksisterer en byggetilladelse, 
finder den oprindelige driftstilladelse 
anvendelse."

Or. en

Begrundelse

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped. This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs. Power plant manufacturers Alstom have now 
declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the planned 
demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing similar 
confidence. Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 
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Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
fyringsanlæg, der producerer elektricitet, 
og som er nævnt i stk. 1, fra den 1. januar 
2025 drives på en sådan måde, at mindst 
90 % af deres CO2-emissioner opsamles 
og derefter transporteres til og lagres i en 
passende geologisk formation, eller at der 
på en anden måde opnås en tilsvarende 
reduktion af emissionerne i atmosfæren."

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede efterbrændingsteknologi til CO2-separation, og i løbet af de kommende 
årtier og derefter kan udgifterne hertil forventes at falde væsentligt. Indførelsen af dette 
obligatoriske krav er et klart signal til investorer og fremskynder udviklingen af CCS.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EF
Artikel 9a - stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1c. Senest i 2015 revurderer 
Kommissionen, samtidig med at den tager 
hensyn til den teknologiske udvikling og 
den nyeste videnskabelige dokumentation, 
de krav, der begrænser anvendelse af 
denne artikel til udelukkende at omfatte 
fyringsanlæg, der producerer elektricitet, 
og som er konstrueret med en nominel 
udgangskapacitet på 300 Mw eller derover 
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og forventes at udlede over 350 g 
CO2/Kwh."

Or. en

Begrundelse

Senest i 2015 bør Kommissionen afhængig af den teknologiske udvikling overveje at foreslå, 
at der indføres krav om CCS for langt flere fyringsanlæg.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin efter følgende kriterier. Et 
eller flere af disse kriterier kan fraviges, 
forudsat at det ikke gør karakteriseringen 
og vurderingen mindre egnet som grundlag 
for afgørelserne i medfør af artikel 4.

Karakterisering og vurdering af 
lagringsanlæg omhandlet i artikel 4 finder 
sted i fire trin i henhold til den bedste 
tilgængelige teknologi og efter følgende 
kriterier. Den kompetente myndighed kan 
give tilladelse til, at et eller flere af disse 
kriterier fraviges, forudsat at det ikke gør 
karakteriseringen og vurderingen mindre 
egnet som grundlag for afgørelserne i 
medfør af artikel 4. Kommissionen 
anmoder det tekniske revurderingsudvalg 
om bistand til at udarbejde de 
retningslinjer, der er nævnt i artikel 4, stk. 
3, til kompetente myndigheder om effektiv 
anvendelse af betingelserne i henhold til 
den bedste tilgængelige teknologi.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed skal afgøre, hvilke oplysninger der er nødvendige i det enkelte 
tilfælde for at kunne foretage en hensigtsmæssig vurdering af risikoen for udsivning. En 
række af betingelserne er uklare, og deres betydning er meget forskellig, og derfor er det 
vigtigt at udarbejde retningslinjer om den bedste tilgængelige teknologi.
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Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Bilag I – Trin 1 – Indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indsamles tilstrækkelige data til at 
opstille en volumetrisk og dynamisk 
tredimensional (3-D)-jordmodel for 
lagringsanlægget og lagringskomplekset, 
herunder dæklaget (caprock), og det 
omgivende område, herunder de hydraulisk 
forbundne områder. Disse data skal mindst 
omfatte følgende iboende karakteristika 
ved komplekset:

Med henblik på at fastsætte risikoen for 
udsivning indsamles tilstrækkelige 
oplysninger og data til at opstille en 
volumetrisk og dynamisk tredimensional 
(3-D)-jordmodel for lagringsanlægget og 
lagringskomplekset, herunder dæklaget 
(caprock), og det omgivende område, 
herunder de hydraulisk forbundne områder. 
Disse data skal mindst omfatte følgende 
iboende karakteristika ved 
lagringskomplekset:

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Bilag I – Trin 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) Forekomsten af mulige naturlige og 
menneskeskabte migrationsveje for 
udsivning og disses tilstand

(g) Forekomsten af mulige naturlige og 
menneskeskabte migrationsveje for 
udsivning, herunder brønde og 
borehuller, og disses tilstand

Or. en
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BEGRUNDELSE

I mange årtier fremover vil verden være afhængig af anvendelse af kul til fremstilling af en 
væsentlig del af dens elektricitet. Uden anvendelsen af teknologi til separation og lagring af 
kuldioxid til at forhindre, at der slipper CO2 ud i atmosfæren, bliver det umuligt at nå den 
globale emissionsreduktion, som er nødvendig for at forebygge de meget alvorlige 
konsekvenser af klimaændringerne.

I direktivet fastsættes rammen og betingelserne for anvendelse af CCS-teknologi i Europa. 
Det fastsætter krav om separation og opsamling af CO2 og om transport af den via 
rørledninger. Det fastsætter en procedure for identifikation og sikker anvendelse af 
lagringsanlæg i klippedyb undergrund. I henhold til lovgivningen skal en privat operatør 
overdrage ansvaret til en medlemsstat for den meget langsigtede lagring af CO2, men først 
efter at der er næsten fuldstændig sikkerhed for, at muligheden for udsivning er blevet 
reduceret til nul.

Kommissionen foreslår også, at alle nye elværker opføres som "opsamlingsklare" og er 
forberedt til at blive forsynet med CCS-udstyr i løbet af deres funktionslevetid.

Ikke alle miljøforkæmpere vil have en positiv holdning til CCS, da nedgravning af CO2
næppe er en ideel "grøn" løsning. Den kan imidlertid fungere som en brobygningsteknologi, 
som kan give vores industrielle civilisation tid til at udvikle alternativer i nødvendigt omfang 
med henblik på en fuldstændig overgang fra fossile brændstoffer til CO2-emissionsfri 
produktion af elektricitet. Den kan anvendes på gasfyrede elværker og kan medvirke til at 
undgå emissioner fra større industrielle komplekser. Kombineret med anvendelsen af 
biomasse i elværker kan det bidrage til at opnå negative nettoemissioner, der supplerer 
vedvarende energi. Men den skal først og fremmest anvendes til at løse problemet med kul.

Kul står for 24 % af Europas CO2-emissioner, men de blegner sammenlignet med de 
mængder, der frembringes andre steder. USA anvender kul til at producere 50 % af sin 
elektricitet, i Indien er tallet 70 % og i Kina 80 %. Der planlægges omkring 850 nye kulfyrede 
elværker og udskiftning af disse i de tre lande alene. Efterspørgslen vokser hurtigt, og det Det 
Internationale Energiagentur forudser en stigning på 70 % i anvendelsen af kul over hele 
verden i 2030, og i dette er der ikke taget højde for alt det, der vil blive gjort for at fremme 
elektricitetsproduktion på grundlag af vedvarende kilder og for at reducere anvendelsen af 
energi.

Man kan ikke undervurdere betydningen af at udvikle anvendelsen af CCS i Europa. Hvis 
CCS udnyttes fuldt ud, vil det kunne sikre en CO2-emissionsreduktion på 50 % i 2050. Det 
loft, emissionshandelsordningen fastsætter for elsektoren, vil spille en afgørende rolle med 
henblik på at sikre, at der finder CO2-reduktioner sted, idet prisen på kvoter afskrækker fra at 
opføre kulfyrede elværker, som ikke er forsynet med CCS, men det er det globale billede, der 
er vigtigst. 

CCS-teknikker kræver ikke blot en omfattende infrastruktur, men de reducerer den samlede 
effektivitet af elektricitetsproduktionsprocessen med op til 25 %. De øger uundgåeligt prisen 
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på kulproduceret elektricitet uden kortsigtede økonomiske fordele. Det eneste formål med 
dem er at forebygge, at der frigives CO2-emissioner til atmosfæren med henblik på at 
bekæmpe den globale opvarmning. Hvis EU ikke foregår med et godt eksempel ved at 
tilskynde til hurtig udvikling af teknologien, vil det ikke være muligt at overtale Indien og 
Kina til at begynde at anvende den eller at overbevise disse lande om, at det bør fastsættes et 
krav i en fremtidig international aftale om bekæmpelse af klimaændringerne. Det enorme 
CO2-udslip fra det stigende antal kulfyrede elværker vil stige for hvert år, det udskydes, og 
gassen bliver i atmosfæren i mange, mange årtier fremover.

Der skal tages fat på legitim offentlig bekymring for anvendelsen af CCS-teknologi, men det 
skal også ses i en sammenhæng. Der er udtrykt frygt for, at transporten og lagringen af inert 
CO2 udgør en fare, men det er ingenting i sammenligning med den transport og lagring af 
metan, der rutinemæssigt finder sted i Europa. Denne giftige, brændbare og eksplosive 
drivhusgas lagres ikke blot snesevis af steder under jorden, men ledes endog ind i millioner af 
hjem - hvor der sættes ild til den!

Teknologien til separation af CO2 er stadig ret umoden. Der skal udvikles nye teknikker, og 
de eksisterende teknikker skal øges for at opfylde kravene i forbindelse med et stort 
fyringsanlæg. Meget tyder imidlertid på, at disse hindringer hurtigt kan overvindes, og det er
opmuntrende, at Alstom i maj 2008 blev den første større producent, der udtalte, at der vil 
være CCS-udstyrede elproduktionsanlæg til rådighed på markedet i 2015, hvis man snart 
begynder at arbejde på de foreslåede demonstrationsprojekter, som vil lære os aktivt, teste 
teknologier og begrænse omkostningerne.

Der er udtrykt bekymring for, at CO2 ikke kan lagres sikkert dybt under jorden, men at det 
kan sive ud og forsvinde i atmosfæren og dermed udgøre en sundhedsfare og ophæve formålet 
med, at det i første omgang blev lagret. Kuldioxid er en naturlig del af den luft, vi indånder, 
og kun meget store koncentrationer på ét bestemt sted kan være et problem. IPCC forudser 
lækageprocenter på højst 1 % for hver 1.000 år, hvilket er fire gange længere end hele den
industrielle civilisations historie. Alligevel er ordføreren af den opfattelse, at enhver 
udsivning, der skønnes at have negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet er 
uacceptabel.  

Vores erfaring med lagring af CO2 er stadig begrænset, og det er meget vigtigt, at placeringen 
af lagringsanlæg vælges med forsigtighed og først efter grundige undersøgelser, men den 
største risiko for udsivning vil forekomme, når injektionen finder sted og umiddelbart 
bagefter. Dette bør ikke være et problem, vi giver uløst videre til kommende generationer. 
Den norske regering meddeler, at efter 10 år med injektion ved Sleipner under Nordsøen, har 
der ikke været lækager, men der har heller ikke været udsivning uden for de forudsatte 
grænser. Efterhånden som tiden går, bliver lagret CO2 mere stabilt og lækager endnu mere 
usandsynlige.

Ordføreren sætter pris på rådene og anbefalingerne fra en række virksomheder og 
organisationer i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning. Han takker særlig 
Kommissionen for dens hjælp med at udarbejde ændringsforslag til ændring og forbedring af 
forslaget til lovgivning. Der er imidlertid stadig holdningsforskelle, og ordføreren påtager sig 
eneansvaret for sine konklusioner og henstillinger.
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De langsigtede udgifter til anvendelsen af CSS-systemer forventes at svare til udgifterne til 
andre teknologier til elektricitetsproduktion, når der er taget hensyn til besparelserne i EU's 
emissionshandelsordning, men dem, der handler først, kommer til at betale en høj pris og har 
brug for offentlig støtte.  

I marts 2007 gav Det Europæiske Råd sin støtte til opførelse i 2015 af 12 store CCS-
demonstrationsanlæg. Vi må håbe, at den yderligere finansiering, der er nødvendig for at føre 
disse ud i livet, kan sikres, før dette direktiv træder i kraft.
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