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Amendement 1
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het besluit van de Raad 
betreffende de goedkeuring, namens de 
Europese Gemeenschap, van de 
wijzigingen van bijlage II en bijlage III 
bij het Verdrag inzake de bescherming 
van het mariene milieu in het 
noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan (Ospar-Verdrag) met betrekking 
tot de opslag van kooldioxidestromen in 
geologische formaties (2009/0071(CNS)),

Or. en

Amendement 2
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat koolstofafvang en -
opslag (CCS) een beproefde technologie is 
die aanzienlijk kan bijdragen tot de
vermindering van CO2-emissies van 
industriële bronnen en met fossiele 
brandstoffen gestookte krachtcentrales, 
maar dat demonstratie op industriële schaal 
nodig is om innovatie te bevorderen en een 
kostenverlaging te verzekeren;

A. overwegende dat koolstofafvang en -
opslag (CCS) een veelbelovende
technologie is die potentieel kan bijdragen 
tot een aanzienlijke vermindering van 
CO2-emissies van industriële bronnen en 
met fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales, maar dat investeringen 
door de particuliere sector en demonstratie 
op industriële schaal nodig zijn om 
innovatie te bevorderen en een 
kostenverlaging te verzekeren;

Or. en
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Amendement 3
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat koolstofafvang en -
opslag (CCS) een beproefde technologie is 
die aanzienlijk kan bijdragen tot de 
vermindering van CO2-emissies van 
industriële bronnen en met fossiele 
brandstoffen gestookte krachtcentrales, 
maar dat demonstratie op industriële schaal 
nodig is om innovatie te bevorderen en een 
kostenverlaging te verzekeren;

A. overwegende dat koolstofafvang en -
opslag (CCS) een technologie is die 
aanzienlijk kan bijdragen tot de 
vermindering van CO2-emissies van 
industriële bronnen, maar dat demonstratie 
op industriële schaal nodig is om innovatie 
te bevorderen en een kostenverlaging te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 4
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat koolstofafvang en -
opslag (CCS) een beproefde technologie is 
die aanzienlijk kan bijdragen tot de 
vermindering van CO2-emissies van 
industriële bronnen en met fossiele 
brandstoffen gestookte krachtcentrales, 
maar dat demonstratie op industriële schaal 
nodig is om innovatie te bevorderen en een 
kostenverlaging te verzekeren;

A. overwegende dat koolstofafvang en -
opslag (CCS) een beproefde technologie is 
die aanzienlijk kan bijdragen tot de 
vermindering van CO2-emissies van 
industriële bronnen en met fossiele 
brandstoffen gestookte krachtcentrales, 
maar dat bevestiging van haar 
milieuveiligheid vereist is en demonstratie 
van de mogelijke toepassing ervan op 
industriële schaal nodig is om innovatie te 
bevorderen en een kostenverlaging te 
verzekeren;

Or. pl
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Amendement 5
Bas Eickhout, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de bevolking in tal 
van lidstaten gekant is tegen de toepassing 
van CCS, zodat de bevordering van 
energiebesparing en de vergroting van het 
aandeel van hernieuwbare energie in de 
energiemix betere methoden zijn om de 
energiesector koolstofvrij te maken;

Or. en

Amendement 6
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat CCS niet nodig is 
om de energiesector koolstofvrij te maken, 
terwijl bedrijfstakken als de staal- en de 
cementsector een beperkter potentieel 
voor de vermindering van de CO2-uitstoot 
zonder toepassing van CCS hebben; 

Or. en

Amendement 7
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat openbare 
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middelen, met name in tijden van 
bezuinigingen, goed moeten worden 
besteed en moeten worden ingezet voor 
klimaatvriendelijke technologieën die 
veilig en duurzaam zijn en op publieke 
steun kunnen rekenen;

Or. en

Amendement 8
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Internationaal 
Energieagentschap voor de komende 20 
jaar wereldwijd een toename van het 
gebruik van fossiele brandstoffen verwacht 
en meent dat CCS noodzakelijk is om ca. 
20% van de noodzakelijke vermindering 
van CO2-emissies tegen 2050 te 
verwezenlijken;

B. overwegende dat het Internationaal 
Energieagentschap voor de komende 20 
jaar wereldwijd een toename van het 
gebruik van fossiele brandstoffen verwacht 
en meent dat CCS noodzakelijk is om ca. 
20% van de noodzakelijk geachte
vermindering van CO2-emissies tegen 2050 
te verwezenlijken;

Or. nl

Amendement 9
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat CCS de enige 
technologie is die een sterke verlaging van 
de CO2-uitstoot kan opleveren in 
belangrijke takken van industrie, zoals de 
staal-, de cement- en de chemische sector, 
en in combinatie met het gebruik van 
biomassa voor de opwekking van 
elektriciteit potentieel tot een netto 
vermindering van de CO2-emissies kan 
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bijdragen;

Or. en

Amendement 10
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat gelet op het 
huidige gebruik van fossiele brandstoffen 
en de prognoses voor de toekomst CCS 
van cruciaal belang lijkt te zijn voor het 
verwezenlijken van de doelstelling om de 
mondiale temperatuurstijging te beperken 
tot minder dan 2°C;

Or. es

Amendement 11
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de Europese 
Cementvereniging (Cembureau) in haar 
in 2013 opgestelde CO2-stappenplan 
betoogt dat de sector met behulp van CCS 
tegen 2050 een vermindering van zijn 
CO2-emissies met 80% kan bereiken, 
maar dat zonder CCS ten hoogste een 
vermindering met 32% kan worden 
gerealiseerd;

Or. en
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Amendement 12
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de ontwikkeling 
van CCS niet ten koste mag gaan van de 
verwezenlijking van de verplichte EU-
doelstellingen op het gebied van 
hernieuwbare energie;

Or. es

Amendement 13
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de 
ontwikkeling van CCS moet worden 
beschouwd als een strategie die 
complementair is aan de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
kader van de overgang naar een 
koolstofarme economie;

Or. es

Amendement 14
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de regeringsleiders in C. overwegende dat de regeringsleiders in 
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2007 hoopten tegen 2015 over een 
twaalftal demonstratie-installaties voor 
CCS te beschikken, maar dat dit 
voornemen alleen betaalbaar was met een 
hoge koolstofprijs en dus niet kan worden 
gerealiseerd;

2007 hoopten tegen 2015 over een 
twaalftal demonstratie-installaties voor 
CCS te beschikken, maar dat dit 
voornemen door de hoge investerings- en 
exploitatiekosten van dergelijke 
installaties bij de huidige en de in de 
nabije toekomst verwachte lage
koolstofprijs niet kan worden gerealiseerd;

Or. pl

Amendement 15
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de ontwikkeling 
van deze technologie geen stimulans mag 
vormen om het percentage 
energiecentrales dat fossiele brandstoffen 
gebruikt te laten toenemen;

Or. es

Amendement 16
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het publiek te 
allen tijde een volledig en duidelijk beeld 
van de voordelen en mogelijke gevaren 
van CCS moet worden gegeven voordat 
projecten op commerciële schaal worden 
ontwikkeld;

Or. en
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Amendement 17
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

1. erkent dat de toepassing van CCS het 
potentieel biedt om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te
verwezenlijken; herhaalt dat dringend 
CCS-vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen aan een gunstige prijs
moeten worden ontwikkeld; is zich ervan 
bewust dat naast de EU-ETS ook andere 
instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 18
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties tegen de 
laagst mogelijke kosten te verzekeren; 
herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

Or. fr
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(Het lijkt zinloos om een termijn vast te stellen aangezien het om een algemeen beginsel gaat)

Amendement 19
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld 
om de beste en economisch meest 
voordelige oplossingen te bepalen; is zich 
ervan bewust dat naast de EU-ETS ook 
andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen, met dien verstande dat de 
bestaande technische oplossingen 
aanzienlijke investeringen met zich 
meebrengen;

Or. fi

Amendement 20
Bas Eickhout, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 

1. erkent dat de toepassing van CCS in 
sommige energie-intensieve 
bedrijfstakken noodzakelijk is om de 
EU-doelstellingen inzake 
koolstofemissiereducties voor 2050 tegen 
de laagst mogelijke kosten te 
verwezenlijken; herhaalt dat in de staal- en 
de cementsector dringend CCS-
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ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 21
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen; is van mening dat daarnaast 
andere instrumenten moeten worden 
gevonden om het onderzoek naar en de 
technologische ontwikkeling van CCS een 
impuls te geven;

Or. es

Amendement 22
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 

1. erkent dat om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
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tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

verzekeren, de toepassing van CCS voor 
de EU noodzakelijk is; herhaalt dat 
dringend het onderzoek naar de CCS-
technologie en de veiligheid ervan moet 
worden voortgezet en dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

Or. pl

Amendement 23
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verwezenlijken; herinnert eraan dat in de 
routekaart van de Commissie naar een 
koolstofarme economie in 2050 wordt 
benadrukt dat CCS een onmisbaar 
instrument is voor het koolstofvrij maken 
van takken van industrie als de staal- en 
de cementsector, die niet op andere wijze 
aan de doelstellingen kunnen voldoen;
herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 24
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te
bevorderen;

1. erkent dat de toepassing van CCS 
noodzakelijk is om de EU-doelstellingen 
inzake koolstofemissiereducties voor 2050 
tegen de laagst mogelijke kosten te 
verzekeren; herinnert eraan dat de 
routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 CCS 
omschrijft als een noodzakelijk 
instrument om industriesectoren met een 
grote CO2-uitstoot koolstofarm te maken; 
herhaalt dat dringend CCS-
vlaggenschipprojecten voor de gehele 
productieketen moeten worden ontwikkeld; 
is zich ervan bewust dat naast de EU-ETS 
ook andere instrumenten nodig zijn om de 
ontwikkeling van die projecten te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 25
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat CCS weliswaar 
gedeeltelijk zou kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
inzake de vermindering van 
broeikasgasemissies, maar dat het nog 
beter zou zijn als de lidstaten deze 
doelstellingen zonder het gebruik van 
CCS zouden bereiken;
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Or. en

Amendement 26
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept het belang van de 
toepassing van CCS in bepaalde 
industriële processen, zoals in de metaal-, 
de staal- of de cementindustrie, waar CCS 
kan worden gebruikt om de industriële 
emissies op middellange termijn op 
rendabele wijze radicaal terug te dringen;

Or. es

Amendement 27
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak om de 
diverse koolstofarme technologieën gelijk 
te behandelen, zo niet kan de geologische 
opslag van koolstofdioxide niet verder 
worden ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 28
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2020 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2020 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling in overweging te nemen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

Or. en

Amendement 30
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2020 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2025 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
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aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in dit tijdsbestek in totaal 
10 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en 
op te slaan;

Or. pl

Amendement 31
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2020 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

2. verzoekt de Commissie een de 
toepassing van CCS in een aantal 
industriële sectoren, zoals de 
energieopwekking uit kolen en gas, te 
stimuleren; meent dat het doel moet zijn 
over voldoende operationele of lopende 
projecten te beschikken om in totaal 10 
miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en op 
te slaan;

Or. en

Amendement 32
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2020 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 

2. verzoekt de Commissie in het kader van 
het energie- en klimaatpakket voor 2030 
een CCS-doelstelling vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
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CO2 per jaar af te vangen en op te slaan; beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

Or. fr

Amendement 33
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie een CCS-
doelstelling voor 2020 vast te stellen die de 
energieopwekking uit kolen en gas en een 
aantal industriële sectoren omvat; meent 
dat het doel moet zijn over voldoende 
operationele of lopende projecten te 
beschikken om in totaal 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en op te slaan;

2. verzoekt de Commissie om haast te 
maken met aanvullende voorstellen ter 
bevordering van CCS-projecten die reeds 
ver genoeg ontwikkeld zijn om uiterlijk in 
2020 operationeel te zijn; meent dat het 
een passende doelstelling zou zijn over 
voldoende operationele of lopende 
projecten te beschikken om 10 miljoen ton 
CO2 per jaar af te vangen en vast te leggen;

Or. en

Amendement 34
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat ambitieuze 
voorstellen voor de ontwikkeling en 
commerciële toepassing van CCS moeten 
worden opgenomen in het klimaat- en 
energiekader voor de periode tot 2030 om 
een samenhangend beleid te waarborgen 
en investeerders te wijzen op het risico dat 
elektriciteitscentrales die onverminderd 
gebruik maken van fossiele brandstoffen 
"stranded assets" zullen blijken;
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Or. en

Amendement 35
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op de noodzaak van 
doeltreffende communicatie met de derde 
partnerlanden over de mogelijkheden om 
CCS-systemen te ontwikkelen die leiden 
tot eerlijke en wederzijds voordelige 
handel;

Or. bg

Amendement 36
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept dat de Commissie met 
voorstellen moet komen ter bevordering 
van de toepassing van CCS-technologie, 
teneinde de CO2-emissies door 
bedrijfstakken als staal-, de cement- en de 
petrochemische sector te verminderen;

Or. en

Amendement 37
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. is van mening dat in het 
actieplan voor staal specifiek dient te 
worden gewezen op de noodzaak om in de 
staalsector CCS-vlaggenschipprojecten te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 38
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. stelt voor dat de Commissie een 
beoordeling maakt van de hoeveelheid 
CO2 die thans door industriële installaties 
en gasplatforms wordt afgescheiden en 
afgeblazen, teneinde van het afvangen en 
opslaan van CO2 een prioriteit te maken;

Or. en

Amendement 39
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 septies. herinnert de Commissie eraan 
dat het CCS heeft aangewezen als een 
instrument dat van essentieel belang is om 
tegen lage kosten een koolstofarme 
economie te verwezenlijken; benadrukt 
dat de Commissie met nieuw elan, een 
betere coördinatie en de nodige 
vastberadenheid werk moet gaan maken 
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van de ontwikkeling van CCS en het 
wegruimen van obstakels die deze 
ontwikkeling belemmeren;

Or. en

Amendement 40
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de ontwikkeling van CCS 
onmogelijk is zonder de steun van de 
lidstaten; betreurt dat de toepassing van 
deze technologie door zo weinig lidstaten 
is aangemoedigd;

3. erkent dat de ontwikkeling van CCS 
onmogelijk is zonder de steun van de 
lidstaten en particuliere investeringen; 
betreurt dat de toepassing van deze 
technologie door zo weinig lidstaten is 
aangemoedigd, maar onderstreept dat het 
aan de afzonderlijke lidstaten is om te 
bepalen of zij CCS willen toestaan of 
bevorderen;

Or. en

Amendement 41
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de ontwikkeling van CCS 
onmogelijk is zonder de steun van de 
lidstaten; betreurt dat de toepassing van 
deze technologie door zo weinig lidstaten 
is aangemoedigd;

3. erkent dat de ontwikkeling van CCS 
onmogelijk is zonder de steun van de EU 
en de lidstaten; betreurt dat de toepassing 
van deze technologie door zo weinig 
lidstaten is aangemoedigd;

Or. fi
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Amendement 42
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent dat de ontwikkeling van CCS 
onmogelijk is zonder de steun van de 
lidstaten; betreurt dat de toepassing van 
deze technologie door zo weinig lidstaten 
is aangemoedigd;

3. erkent dat de ontwikkeling van CCS niet 
zal plaatsvinden zonder een aanzienlijke 
hogere koolstofprijs;

Or. en

Amendement 43
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. aanvaardt dat een aantal lidstaten te 
kennen heeft gegeven niet te verwachten 
dat CCS een rol zal spelen bij de 
verwezenlijking van hun 
emissiedoelstellingen, maar benadrukt dat 
dit niet mag beletten dat er initiatieven 
worden ontplooid om deze technologie 
elders in de EU te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 44
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt kennis van het besluit van 
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bepaalde lidstaten om CCS niet op te 
nemen in hun strategieën voor het 
terugdringen van de emissies, maar wijst 
erop dat dit de ontwikkeling ervan door 
lidstaten die deze technologie als 
waardevol en effectief beschouwen in de 
overgang naar een koolstofarme 
economie niet in de weg hoeft te staan, 
mits CCS kan worden toegepast op een 
wijze die veilig is voor het milieu;

Or. es

Amendement 45
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie voor te 
stellen dat de lidstaten ertoe worden 
verplicht voorafgaand aan de UNFCCC-
conferentie in 2015 nationale 
routekaarten naar een koolstofarme 
economie op te stellen en te publiceren;

Or. en

Amendement 46
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van 
een transparante inkomstenstroom, bv. 
via terugleveringstarieven, om het 
opzetten en uitvoeren van 
vlaggenschipprojecten te ondersteunen en 

Schrappen
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de exploitanten van een behoorlijk 
rendement op hun investeringen te 
verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

Or. en

Amendement 47
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

5. onderstreept dat de lidstaten, indien zij 
besluiten gebruik te maken van CCS-
technologie, een sleutelrol spelen bij het 
verzekeren van een transparante 
inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals 
milieuveiligheidsnormen en garanties dat 
krachtcentrales die een pioniersrol spelen 
bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

Or. en

Amendement 48
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

5. onderstreept dat de lidstaten die CCS-
projecten op hun grondgebied willen 
uitvoeren een sleutelrol moeten spelen bij 
het verzekeren van een transparante 
inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

Or. es

Amendement 49
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun 
investeringen te verzekeren, alsook bij de 
invoering van regelgevende bepalingen 
zoals garanties dat krachtcentrales die een 
pioniersrol spelen bij koolstofafvang en -
opslag basislaststroom zullen genereren;

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van 
steunregelingen voor innovatieve 
energietechnologieën voor het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten, 
alsook bij de invoering van passende
regelgevende bepalingen voor de pioniers 
van de koolstofafvang en -opslag, die de 
bouw en exploitatie van dergelijke 
projecten over een periode van minimaal 
10 jaar toelaten;

Or. pl
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Amendement 50
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom om het 
opzetten en uitvoeren van 
vlaggenschipprojecten te ondersteunen en 
de exploitanten, die bij hun 
pioniersprojecten met hoge 
ontwikkelingskosten worden 
geconfronteerd, van een behoorlijk 
rendement op hun investeringen te 
verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

Or. en

Amendement 51
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via 
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren, zonder 
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daarbij de stroomprijs voor 
eindgebruikers negatief te beïnvloeden;

Or. bg

Amendement 52
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom, bv. via
terugleveringstarieven, om het opzetten en 
uitvoeren van vlaggenschipprojecten te 
ondersteunen en de exploitanten van een 
behoorlijk rendement op hun investeringen 
te verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

5. onderstreept dat de lidstaten een 
sleutelrol spelen bij het verzekeren van een 
transparante inkomstenstroom en prikkels, 
zoals terugleveringspremies, om het 
opzetten en uitvoeren van 
vlaggenschipprojecten te ondersteunen en 
de exploitanten van een behoorlijk 
rendement op hun investeringen te 
verzekeren, alsook bij de invoering van 
regelgevende bepalingen zoals garanties 
dat krachtcentrales die een pioniersrol 
spelen bij koolstofafvang en -opslag 
basislaststroom zullen genereren;

Or. en

Amendement 53
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt voor dat de Commissie een 
leidraad opstelt voor de lidstaten om de 
grote verscheidenheid aan financiële en 
andere mechanismen onder de aandacht 
te brengen die kunnen worden gebruikt 
ter bevordering en stimulering van de 
ontwikkeling van CCS;
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Or. en

Amendement 54
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

EU-regelgeving en financiering Schrappen

Or. fi

Amendement 55
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat CCS-exploitanten op 
grond van de huidige lage koolstofprijs 
niet in staat zijn rendement op hun 
investeringen te behalen en dat 
maatregelen nodig zijn om de ETS te 
verbeteren; verzoekt de Commissie om 
voor het einde van dit jaar voorstellen te 
doen voor structurele maatregelen ter 
versterking van de ETS middels een 
verhoging van de lineaire reductiefactor 
en de annulering van overtollige 
emissierechten;

Or. en

Amendement 56
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere 
innovatieve koolstofarme technologieën 
en maatregelen met het oog op 
koolstofemissiereducties van energie-
intensieve industrieën te bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 57
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere 
innovatieve koolstofarme technologieën 
en maatregelen met het oog op 
koolstofemissiereducties van energie-
intensieve industrieën te bevorderen;

Schrappen

Or. fi

Amendement 58
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere 
innovatieve koolstofarme technologieën 
en maatregelen met het oog op 
koolstofemissiereducties van energie-
intensieve industrieën te bevorderen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 59
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere innovatieve 
koolstofarme technologieën en maatregelen 
met het oog op koolstofemissiereducties 
van energie-intensieve industrieën te 
bevorderen;

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere innovatieve 
koolstofarme technologieën en maatregelen 
met het oog op koolstofemissiereducties 
van energie-intensieve industrieën te 
bevorderen; onderstreept echter dat de 
oprichting van een dergelijk fonds niet tot 
een verhoging van de algemene begroting 
van de EU mag leiden;

Or. en

Amendement 60
Jean-Pierre Audy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere innovatieve 
koolstofarme technologieën en maatregelen 
met het oog op koolstofemissiereducties 
van energie-intensieve industrieën te 
bevorderen;

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-investeringsfonds voor 
industriële innovatie ten belope van 
ongeveer 600 miljoen ton emissierechten 
uit de EU-ETS te bestuderen om de 
ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere innovatieve 
koolstofarme technologieën en maatregelen 
met het oog op koolstofemissiereducties 
van energie-intensieve industrieën te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 61
Bas Eickhout, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van CCS-
vlaggenschipprojecten, andere innovatieve 
koolstofarme technologieën en 
maatregelen met het oog op 
koolstofemissiereducties van energie-
intensieve industrieën te bevorderen;

6. verzoekt de Commissie de oprichting 
van een EU-fonds voor industriële 
innovatie uit de verkoop van 600 miljoen 
ton emissierechten uit de EU-ETS voor te 
stellen om de ontwikkeling van 
innovatieve klimaatvriendelijke 
technologieën, bv. via CCS-
vlaggenschipprojecten, met het oog op 
koolstofemissiereducties van energie-
intensieve industrieën te bevorderen;

Or. en

Amendement 62
Elisabetta Gardini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie een 
mechanisme voor te stellen om te 
waarborgen dat de voorbereidende 
werkzaamheden voor CCS-
vlaggenschipprojecten voor industriële 
sectoren doorgang kunnen vinden;

Or. en

Amendement 63
Vicky Ford, Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van oordeel dat de 
inbedrijfstelling van CCS-projecten 
waarschijnlijk langer zal duren dan die 
van projecten op het gebied van 
hernieuwbare energiebronnen en verzoekt 
de Commissie daarom met de lidstaten en 
de industrie samen te werken om CCS-
projecten via het EEPR- en het NER300-
programma te steunen zodat het mogelijk 
wordt definitieve investeringsbeslissingen 
over die projecten te nemen en ze in 
bedrijf te stellen;

Or. en

Amendement 64
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent dat bij de vaststelling van de
parameters voor het gebruik van een 
dergelijk fonds rekening moet worden 
gehouden met de lessen die zijn getrokken 
uit de beperkingen en het gebrek aan 
flexibiliteit van het bestaande 
financieringsmechanisme NER300;

Or. en

Amendement 65
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak van 
regelgeving ter bescherming van de 
concurrentiekracht van de 
ondernemingen die in CCS-projecten 
investeren;

Or. bg

Amendement 66
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral 
moet komen van de productie en invoer 
van de fossiele brandstoffen die 
verantwoordelijk zijn voor de CO2-
uitstoot; pleit ervoor dat de Commissie 
vanaf 2020 een systeem invoert waarbij 
producenten worden verplicht CCS-

Schrappen
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certificaten voor te leggen die aantonen 
dat evenveel CO2 wordt opgeslagen als 
hun producten bevatten;

Or. fi

Amendement 67
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral 
moet komen van de productie en invoer 
van de fossiele brandstoffen die 
verantwoordelijk zijn voor de CO2-
uitstoot; pleit ervoor dat de Commissie 
vanaf 2020 een systeem invoert waarbij 
producenten worden verplicht CCS-
certificaten voor te leggen die aantonen 
dat evenveel CO2 wordt opgeslagen als 
hun producten bevatten;

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 
verplicht ofwel CCS-certificaten voor te 
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die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

leggen die aantonen dat evenveel CO2
wordt opgeslagen als hun producten 
bevatten, of de CO2-emissies op andere 
wijze te compenseren, met uitsluiting van 
de verwerving van emissiequota;

Or. en

Amendement 69
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie een effectbeoordeling 
verricht van een systeem waarbij 
producenten worden verplicht CCS-
certificaten voor te leggen die aantonen dat 
evenveel CO2 wordt opgeslagen als hun 
producten bevatten;

Or. en

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
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invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen of verwerkt als hun producten 
bevatten;

Or. fr

Amendement 71
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

7. meent dat in de toekomst de steun voor 
koolstofafvang en -opslag op de lange 
termijn vooral moet komen van de 
productie en invoer van de fossiele 
brandstoffen die verantwoordelijk zijn voor 
de CO2-uitstoot;

Or. pl

Amendement 72
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van een passend CO2-prijssignaal 
door de EU ETS;
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invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

Or. en

Amendement 73
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die voornamelijk 
verantwoordelijk zijn voor de CO2-
emissies; pleit ervoor dat de Commissie 
vanaf 2020 een systeem invoert waarbij 
producenten worden verplicht CCS-
certificaten voor te leggen die aantonen dat 
evenveel CO2 wordt opgeslagen als hun 
producten bevatten;

Or. bg

Amendement 74
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot;
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verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

Or. en

Amendement 75
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie en invoer van de 
fossiele brandstoffen die verantwoordelijk 
zijn voor de CO2-uitstoot; pleit ervoor dat 
de Commissie vanaf 2020 een systeem 
invoert waarbij producenten worden 
verplicht CCS-certificaten voor te leggen 
die aantonen dat evenveel CO2 wordt 
opgeslagen als hun producten bevatten;

7. meent dat de steun voor koolstofafvang 
en -opslag op de lange termijn vooral moet 
komen van de productie, de invoer en het 
gebruik van de fossiele brandstoffen die 
verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot; 
pleit ervoor dat de Commissie vanaf 2020 
een systeem invoert waarbij producenten 
worden verplicht CCS-certificaten voor te 
leggen die aantonen dat evenveel 
koolstofemissies worden vermeden als hun 
producten bevatten en hun 
productieprocessen veroorzaken;

Or. en

Amendement 76
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie een leidraad 
voor de lidstaten op te stellen over de 
verschillende financiële en andere 
mechanismen die zij zouden kunnen 
toepassen ter bevordering van de 
ontwikkeling van CCS;
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Or. en

Amendement 77
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de 
invoering van strikte 
emissieprestatienormen van essentieel 
belang is indien geen financiële steun 
voor de ontwikkeling van koolstofafvang 
en -opslag wordt verstrekt;

Schrappen

Or. de

Amendement 78
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is indien geen financiële 
steun voor de ontwikkeling van 
koolstofafvang en -opslag wordt verstrekt;

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van even strikte of striktere 
emissieprestatienormen binnen de EU van 
essentieel belang is;

Or. fi



PE521.464v01-00 40/71 AM\1005304NL.doc

NL

Amendement 79
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is indien geen financiële 
steun voor de ontwikkeling van 
koolstofafvang en -opslag wordt verstrekt;

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is en verzoekt de 
Commissie daarom een 
emissieprestatienorm van 350 g CO2/kg 
voor nieuwe krachtcentrales vanaf 2015 
voor te stellen om ervoor te zorgen dat in 
de EU geen kolengestookte 
krachtcentrales meer worden gebouwd 
tenzij zij met CCS-technologie zijn 
uitgerust, en dezelfde norm vanaf een 
latere datum toe te passen op oude 
centrales;

Or. en

Amendement 80
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is indien geen financiële 
steun voor de ontwikkeling van 
koolstofafvang en -opslag wordt verstrekt;

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept het belang van 
verbetering van de energie-efficiëntie van 
grote objecten voor verbranding van 
fossiele brandstoffen voor de verlaging 
van de CO2-emissie;
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Or. pl

Amendement 81
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is indien geen financiële 
steun voor de ontwikkeling van 
koolstofafvang en -opslag wordt verstrekt;

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is indien niet voldoende
financiële en beleidsprikkels voor de 
ontwikkeling van koolstofafvang en 
-opslag en andere technologieën voor 
koolstofvastlegging worden gegeven;

Or. en

Amendement 82
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen van 
essentieel belang is indien geen financiële 
steun voor de ontwikkeling van 
koolstofafvang en -opslag wordt verstrekt;

8. neemt kennis van het besluit van de 
Europese Investeringsbank om leningen 
voor de bouw van steenkoolcentrales met 
een emissie van meer dan 550g CO2/kWh 
te verbieden; onderstreept dat de invoering 
van strikte emissieprestatienormen niet tot 
de verwachte resultaten zal leiden indien 
geen financiële steun voor de ontwikkeling 
van doeltreffende koolstofafvang en 
-opslag wordt verstrekt;

Or. bg



PE521.464v01-00 42/71 AM\1005304NL.doc

NL

Amendement 83
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. stelt voor dat de Commissie 
overweegt op welke wijze het Fonds voor 
onderzoek inzake kolen en staal mogelijk 
kan worden gebruik om de 
precommerciële demonstratie van CCS in 
deze industriële sectoren te steunen;

Or. en

Amendement 84
Sophie Auconie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. meent dat de ontwikkeling van CCS-
demonstraties grotendeels afhangt van de 
beschikbare financiële instrumenten, met 
inbegrip van de instrumenten voor de 
veiling van CO2-emissierechten. Vraagt 
om jaarlijks een groter deel van de 
inkomsten uit deze veilingen te 
bestemmen voor de ontwikkeling van 
CCS;

Or. fr

Amendement 85
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie voor te 
stellen dat in de volgende 
programmeringsperiode vanaf 2020 
middelen uit de structuurfondsen 
beschikbaar moeten zijn voor de 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
CCS door de lidstaten;

Or. en

Amendement 86
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. waardeert de steun die de 
Noorse regering voor CCS-projecten in de 
EU heeft betuigd en spreekt de wens uit 
dat in het kader van de onderhandelingen 
over de volgende programmeringsperiode 
een verzoek om financiële steun voor 
CCS-vlaggenschipprojecten zal worden 
gedaan;

Or. en

Amendement 87
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de Commissie te 
beoordelen of het voordelen biedt als het 
CCS-proefproject "Ciuden" in Spanje, 
dat met EU-middelen ten bedrage van 100 
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miljoen euro wordt gesteund, zou worden 
aangewezen en ontwikkeld als testfaciliteit 
voor afvangtechnologieën en CO2-opslag 
op het vasteland;

Or. en

Amendement 88
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. verzoekt de Commissie 
maatregelen voor te stellen die ervoor 
moeten zorgen dat aan CCS steun wordt 
verleend op een vergelijkbare basis als 
aan andere koolstofarme technologieën in 
verband met het voorkomen van de 
uitstoot van CO2 in de atmosfeer;

Or. en

Amendement 89
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; meent dat 
van exploitanten niet kan worden verwacht 
dat zij rekening houden met toekomstige 
vereisten van andere installaties, en dat 
pijpleidingen die uiteindelijk voor het 
vervoer van CO2 uit verschillende bronnen 
kunnen worden gebruikt, vaak zullen 
moeten worden gefinancierd via publiek-

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; meent dat 
van exploitanten niet kan worden verwacht 
dat zij rekening houden met toekomstige 
vereisten van andere installaties, en dat 
pijpleidingen die uiteindelijk voor het 
vervoer van CO2 uit verschillende bronnen 
kunnen worden gebruikt, vaak zullen 
moeten worden gefinancierd via publiek-
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private partnerschappen; onderstreept dat 
de lidstaten een directe rol te spelen hebben 
bij het verzekeren van CSS-vervoer en de 
beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

private partnerschappen; onderstreept dat 
de lidstaten een directe rol te spelen hebben 
bij het verzekeren van CSS-vervoer en de 
beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur indien zij besluiten 
het gebruik van CCS-technologie toe te 
staan of te bevorderen;

Or. en

Amendement 90
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; meent dat 
van exploitanten niet kan worden 
verwacht dat zij rekening houden met 
toekomstige vereisten van andere 
installaties, en dat pijpleidingen die 
uiteindelijk voor het vervoer van CO2 uit 
verschillende bronnen kunnen worden 
gebruikt, vaak zullen moeten worden 
gefinancierd via publiek-private 
partnerschappen; onderstreept dat de 
lidstaten een directe rol te spelen hebben 
bij het verzekeren van CSS-vervoer en de 
beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; 
onderstreept dat de lidstaten een directe rol 
te spelen hebben bij de totstandbrenging 
van een kader dat CSS-vervoer en de 
beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur verzekert;

Or. en

Amendement 91
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; meent dat 
van exploitanten niet kan worden 
verwacht dat zij rekening houden met 
toekomstige vereisten van andere 
installaties, en dat pijpleidingen die 
uiteindelijk voor het vervoer van CO2 uit 
verschillende bronnen kunnen worden 
gebruikt, vaak zullen moeten worden 
gefinancierd via publiek-private 
partnerschappen; onderstreept dat de 
lidstaten een directe rol te spelen hebben 
bij het verzekeren van CSS-vervoer en de 
beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; 
onderstreept dat de lidstaten een directe rol 
te spelen hebben bij het verzekeren van 
CSS-vervoer en de beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

Or. de

Amendement 92
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan 
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; meent dat 
van exploitanten niet kan worden 
verwacht dat zij rekening houden met 
toekomstige vereisten van andere 
installaties, en dat pijpleidingen die 
uiteindelijk voor het vervoer van CO2 uit 
verschillende bronnen kunnen worden 
gebruikt, vaak zullen moeten worden 
gefinancierd via publiek-private 
partnerschappen; onderstreept dat de 
lidstaten een directe rol te spelen hebben 
bij het verzekeren van CSS-vervoer en de 

9. erkent dat besparingen mogelijk zijn 
door voorrang te geven aan CCS-clusters 
van industriële installaties met 
gezamenlijke pijpleidingen;
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beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

Or. de

Amendement 93
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door voorrang te geven aan
CCS-clusters van industriële installaties 
met gezamenlijke pijpleidingen; meent dat 
van exploitanten niet kan worden verwacht 
dat zij rekening houden met toekomstige 
vereisten van andere installaties, en dat 
pijpleidingen die uiteindelijk voor het 
vervoer van CO2 uit verschillende bronnen 
kunnen worden gebruikt, vaak zullen 
moeten worden gefinancierd via publiek-
private partnerschappen; onderstreept dat 
de lidstaten een directe rol te spelen hebben 
bij het verzekeren van CSS-vervoer en de 
beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

9. erkent dat aanzienlijke besparingen 
mogelijk zijn door het creëren van CCS-
clusters van industriële installaties met 
gezamenlijke pijpleidingen of andere CO2-
transportsystemen; meent dat van 
exploitanten niet kan worden verwacht dat 
zij rekening houden met toekomstige
vereisten van andere installaties, en dat 
bijvoorbeeld pijpleidingen die uiteindelijk 
voor het vervoer van CO2 uit verschillende 
bronnen kunnen worden gebruikt, vaak 
zullen moeten worden gefinancierd via 
publiek-private partnerschappen; 
onderstreept dat de lidstaten een directe rol 
te spelen hebben bij het verzekeren van 
CSS-vervoer en de beschikbaarstelling van 
opslaginfrastructuur;

Or. pl

Amendement 94
Vicky Ford, Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de CCS-
richtlijn te evalueren om ervoor te zorgen 
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dat zij investeringen in de ontwikkeling 
van opslaglocaties niet ontmoedigt;

Or. en

Amendement 95
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. neemt kennis van de verklaring dat 
een Noordzeehub opslagcapaciteit zou 
bieden voor 100 miljoen ton CO2 per jaar 
tegen 2030 en 500 miljoen ton per jaar 
tegen 2050; is voorstander van het 
gebruik van EU-middelen voor de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
normen voor opslaglocaties, de 
identificatie van het geologisch potentieel 
van opslaglocaties in heel Europa, de 
ontwikkeling van proefprojecten en de 
voorbereiding van locaties voor opslag op 
commerciële schaal;

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. neemt kennis van de verklaring dat een 
Noordzeehub opslagcapaciteit zou bieden 
voor 100 miljoen ton CO2 per jaar tegen 
2030 en 500 miljoen ton per jaar tegen 
2050; is voorstander van het gebruik van 
EU-middelen voor de vaststelling van 
gemeenschappelijke normen voor 

10. neemt kennis van de verklaring dat een 
Noordzeehub opslagcapaciteit zou bieden 
voor 100 miljoen ton CO2 per jaar tegen 
2030 en 500 miljoen ton per jaar tegen 
2050; is voorstander van het gebruik van 
EU-middelen voor de vaststelling van 
gemeenschappelijke normen voor 
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opslaglocaties, de identificatie van het 
geologisch potentieel van opslaglocaties in 
heel Europa, de ontwikkeling van 
proefprojecten en de voorbereiding van 
locaties voor opslag op commerciële 
schaal;

opslaglocaties, de identificatie van het 
geologisch potentieel van opslaglocaties in 
heel Europa, de ontwikkeling van 
proefprojecten en de voorbereiding van 
locaties voor opslag op commerciële schaal 
in de lidstaten die besluiten CCS op hun 
grondgebied toe te staan;

Or. en

Amendement 97
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie een 
initiatief inzake energie-infrastructuur in 
de Noordzee voor te stellen om een zo 
effectief mogelijk gebruik te waarborgen 
van het opslagpotentieel van locaties waar 
thans koolwaterstoffen worden gewonnen 
en om de terugwinning van olie en gas uit 
bestaande en toekomstige pijpleidingen te 
verbeteren; erkent dat dringend dergelijke 
maatregelen moeten worden genomen 
omdat potentiële opslaglocaties en 
-infrastructuur onbruikbaar worden als 
de olie- en gasproductie wordt stopgezet;

Or. en

Amendement 98
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de opstelling 
van een Europese atlas van CO2-

Schrappen
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opslaglocaties te bevorderen en te 
financieren;

Or. de

Amendement 99
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de opstelling 
van een Europese atlas van CO2-
opslaglocaties te bevorderen en te 
financieren;

11. verzoekt de Commissie de opstelling 
van een Europese atlas van CO2-
opslaglocaties te bevorderen;

Or. en

Amendement 100
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie de opstelling 
van een Europese atlas van CO2-
opslaglocaties te bevorderen en te 
financieren;

11. verzoekt de Commissie haar steun toe 
te zeggen voor het gebruik van EU-
middelen voor de vaststelling van een 
gemeenschappelijke definitie van de 
kenmerken van een opslaglocatie, de 
financiering van de opstelling van een 
Europese atlas van CO2-opslaglocaties en 
de ontwikkeling van proefprojecten voor 
opslag;

Or. en

Amendement 101
Chris Davies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie te 
verduidelijken of er omstandigheden zijn 
waarin zij de grensoverschrijdende 
overbrenging van CO2 met het oog op 
vastlegging zal toestaan in de periode 
voorafgaand aan de ratificatie van de 
noodzakelijke wijzigingen van het 
Verdrag van Londen;

Or. en

Amendement 102
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe 
dwingen een al te ruime 
aansprakelijkheid voor de CO2-opslag op 
zich te nemen ondanks het feit dat hun 
werkzaamheden door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn 
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen;

Schrappen

Or. de

Amendement 103
Matthias Groote
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe 
dwingen een al te ruime 
aansprakelijkheid voor de CO2-opslag op 
zich te nemen ondanks het feit dat hun 
werkzaamheden door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen;

Schrappen

Or. de

Amendement 104
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe 
dwingen een al te ruime 
aansprakelijkheid voor de CO2-opslag op 
zich te nemen ondanks het feit dat hun 
werkzaamheden door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn 
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen;

Schrappen

Or. es

Amendement 105
Anna Rosbach
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe dwingen 
een al te ruime aansprakelijkheid voor de 
CO2-opslag op zich te nemen ondanks het 
feit dat hun werkzaamheden door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn 
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen;

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe dwingen 
een al te ruime aansprakelijkheid voor de 
CO2-opslag op zich te nemen ondanks het 
feit dat hun werkzaamheden door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn 
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen; erkent echter het soevereine 
recht van de lidstaten om te besluiten het 
gebruik van CCS desgewenst te 
beëindigen;

Or. en

Amendement 106
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe 
dwingen een al te ruime aansprakelijkheid 
voor de CO2-opslag op zich te nemen 
ondanks het feit dat hun werkzaamheden 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
zijn goedgekeurd, hetgeen een 
aanzienlijke belemmering zou kunnen 
vormen voor investeringen;

12. erkent dat de vereisten van de CCS-
richtlijn particuliere bedrijven ertoe 
dwingen aansprakelijkheid voor de CO2-
opslag op zich te nemen;

Or. en
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Amendement 107
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe dwingen 
een al te ruime aansprakelijkheid voor de 
CO2-opslag op zich te nemen ondanks het 
feit dat hun werkzaamheden door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn 
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen;

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten voor de verantwoordelijkheid 
voor CO2-opslag uit de richtlijn 
betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide eenzijdig zijn en particuliere 
bedrijven ertoe dwingen een al te ruime 
aansprakelijkheid voor de CO2-opslag op 
zich te nemen ondanks het feit dat hun 
werkzaamheden door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn goedgekeurd, 
hetgeen een aanzienlijke belemmering zou 
kunnen vormen voor investeringen;

Or. pl

Amendement 108
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe dwingen 
een al te ruime aansprakelijkheid voor de 
CO2-opslag op zich te nemen ondanks het 
feit dat hun werkzaamheden door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn 
goedgekeurd, hetgeen een aanzienlijke 
belemmering zou kunnen vormen voor 
investeringen;

12. heeft begrip voor de bezorgdheid van 
mogelijke CCS-exploitanten dat de 
vereisten van de CCS-richtlijn eenzijdig 
zijn en particuliere bedrijven ertoe dwingen 
een al te ruime en niet-kwantificeerbare 
aansprakelijkheid voor de CO2-opslag op 
zich te nemen ondanks het feit dat hun 
werkzaamheden door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn goedgekeurd, 
hetgeen een aanzienlijke belemmering zou 
kunnen vormen voor investeringen;

Or. en
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Amendement 109
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt de in de CCS-richtlijn 
vastgestelde verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de opslag van CO2 en de 
verplichtingen voor de houders van een 
opslagvergunning;

Or. es

Amendement 110
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst erop dat de in de CCS-
richtlijn vastgestelde 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
CO2-opslag geen afschrikkend effect op 
de investeringen mogen hebben;

Or. es

Amendement 111
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk Schrappen
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vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden 
vastgesteld via onderhandelingen tussen 
mogelijke exploitanten en de bevoegde 
autoriteiten;

Or. de

Amendement 112
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden 
vastgesteld via onderhandelingen tussen 
mogelijke exploitanten en de bevoegde 
autoriteiten;

Schrappen

Or. es

Amendement 113
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden vastgesteld 
via onderhandelingen tussen mogelijke 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten;

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de Commissie moet onderzoeken of de 
individuele lidstaten hiervoor mede 
aansprakelijk moeten worden gesteld zodra 
zij een opslaglocatie en de voorwaarden 
voor het gebruik ervan hebben 
goedgekeurd; onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden vastgesteld 
via onderhandelingen tussen mogelijke 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten;

Or. en

Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden vastgesteld 
via onderhandelingen tussen mogelijke 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten;

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
en alle andere schadelijke milieueffecten
moeten worden voorkomen, maar meent 
dat de lidstaten hiervoor mede 
aansprakelijk moeten worden gesteld zodra 
zij een opslaglocatie en de voorwaarden 
voor het gebruik ervan hebben 
goedgekeurd; onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden vastgesteld 
via onderhandelingen tussen mogelijke 
exploitanten en de bevoegde autoriteiten;

Or. lt

Amendement 115
Hans-Peter Martin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden 
vastgesteld via onderhandelingen tussen 
mogelijke exploitanten en de bevoegde 
autoriteiten;

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen;

Or. de

Amendement 116
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze
aansprakelijkheid moet worden vastgesteld 
via onderhandelingen tussen mogelijke
exploitanten en de bevoegde autoriteiten;

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen; onderstreept dat 
de aansprakelijkheid moet worden 
vastgesteld via onderhandelingen tussen 
mogelijke exploitanten en de bevoegde 
autoriteiten;

Or. fr
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Amendement 117
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is het ermee eens dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, maar meent dat 
de lidstaten hiervoor mede aansprakelijk 
moeten worden gesteld zodra zij een 
opslaglocatie en de voorwaarden voor het 
gebruik ervan hebben goedgekeurd; 
onderstreept dat de precieze 
aansprakelijkheid moet worden 
vastgesteld via onderhandelingen tussen 
mogelijke exploitanten en de bevoegde 
autoriteiten;

13. benadrukt dat het onopzettelijk 
vrijkomen van CO2 uit een opslaglocatie 
moet worden voorkomen, en meent dat de 
exploitanten in het geval van het 
vrijkomen van CO2 volledig aansprakelijk 
moeten worden gesteld;

Or. en

Amendement 118
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat de CCS-richtlijn de 
lidstaten veel ruimte laat om te bepalen 
welke financiële garanties de CCS-
exploitanten moeten bieden en hoeveel 
tijd verloopt alvorens de 
verantwoordelijkheid voor een gesloten 
opslaglocatie wordt overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit; stelt voor dat lidstaten 
die de ontwikkeling van CCS willen 
bevorderen een actievere rol en een 
grotere verantwoordelijkheid op zich 
nemen dan tot dusver het geval was;

Schrappen

Or. de
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Amendement 119
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat de CCS-richtlijn de 
lidstaten veel ruimte laat om te bepalen 
welke financiële garanties de CCS-
exploitanten moeten bieden en hoeveel 
tijd verloopt alvorens de 
verantwoordelijkheid voor een gesloten 
opslaglocatie wordt overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit; stelt voor dat lidstaten 
die de ontwikkeling van CCS willen 
bevorderen een actievere rol en een 
grotere verantwoordelijkheid op zich 
nemen dan tot dusver het geval was;

Schrappen

Or. es

Amendement 120
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat de CCS-richtlijn de 
lidstaten veel ruimte laat om te bepalen 
welke financiële garanties de 
CCS-exploitanten moeten bieden en 
hoeveel tijd verloopt alvorens de 
verantwoordelijkheid voor een gesloten 
opslaglocatie wordt overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit; stelt voor dat lidstaten 
die de ontwikkeling van CCS willen 
bevorderen een actievere rol en een 
grotere verantwoordelijkheid op zich 
nemen dan tot dusver het geval was;

14. wijst erop dat de CCS-richtlijn de 
lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat de 
CCS-exploitanten voldoende financiële 
garanties bieden om te garanderen dat 
aan alle verplichtingen, met inbegrip van 
vereisten met betrekking tot de afsluiting 
en de periode na afsluiting, kan worden 
voldaan;
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Or. en

Amendement 121
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat de CCS-richtlijn de 
lidstaten veel ruimte laat om te bepalen 
welke financiële garanties de CCS-
exploitanten moeten bieden en hoeveel tijd 
verloopt alvorens de verantwoordelijkheid 
voor een gesloten opslaglocatie wordt 
overgedragen aan de bevoegde autoriteit; 
stelt voor dat lidstaten die de ontwikkeling 
van CCS willen bevorderen een actievere 
rol en een grotere verantwoordelijkheid op 
zich nemen dan tot dusver het geval was;

14. wijst erop dat de richtlijn betreffende 
de geologische opslag van kooldioxide de 
lidstaten veel ruimte laat om te bepalen 
welke financiële garanties de CCS-
exploitanten moeten bieden en hoeveel tijd 
verloopt alvorens de verantwoordelijkheid 
voor een gesloten opslaglocatie wordt 
overgedragen aan de bevoegde autoriteit; 
stelt voor dat lidstaten die de ontwikkeling 
van CCS willen bevorderen een actievere 
rol en een grotere verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van CO2-opslag op zich 
nemen dan tot dusver in deze richtlijn het 
geval was;

Or. pl

Amendement 122
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie haar 
richtsnoeren bij de CCS-richtlijn te 
herzien om deze punten te verduidelijken;

Or. en
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Amendement 123
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten 
moeten inleveren geen rekening houdt 
met de verplichte dure 
herstelmaatregelen; vreest dat dit een 
bijkomende hinderpaal is voor de 
ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn een wijziging van deze bepaling 
voor te stellen;

Schrappen

Or. fi

Amendement 124
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten 
moeten inleveren geen rekening houdt 
met de verplichte dure 
herstelmaatregelen; vreest dat dit een 
bijkomende hinderpaal is voor de 
ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn een wijziging van deze bepaling 
voor te stellen;

Schrappen

Or. es

Amendement 125
Anna Rosbach



AM\1005304NL.doc 63/71 PE521.464v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren geen rekening houdt met de 
verplichte dure herstelmaatregelen; vreest 
dat dit een bijkomende hinderpaal is voor 
de ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn een wijziging van deze bepaling 
voor te stellen;

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren geen rekening houdt met de 
verplichte dure herstelmaatregelen; vreest 
dat dit een bijkomende hinderpaal is voor 
de ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn te onderzoeken of dit al dan niet 
een echt probleem vormt;

Or. en

Amendement 126
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren geen rekening houdt met de 
verplichte dure herstelmaatregelen; vreest 
dat dit een bijkomende hinderpaal is voor 
de ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn een wijziging van deze bepaling 
voor te stellen;

15. herinnert aan het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren overeenkomstig de hoeveelheid 
in de atmosfeer uitgestoten CO2;

Or. en

Amendement 127
Jolanta Emilia Hibner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren geen rekening houdt met de 
verplichte dure herstelmaatregelen; vreest 
dat dit een bijkomende hinderpaal is voor 
de ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn een wijziging van deze bepaling 
voor te stellen;

15. meent dat het vereiste van de richtlijn 
betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren geen rekening houdt met de 
verplichte dure herstelmaatregelen; vreest 
dat dit een bijkomende hinderpaal is voor 
de ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de richtlijn 
betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide een wijziging van deze 
bepaling voor te stellen;

Or. pl

Amendement 128
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren geen rekening houdt met de 
verplichte dure herstelmaatregelen; vreest 
dat dit een bijkomende hinderpaal is voor 
de ontwikkeling van CCS; verzoekt de 
Commissie bij de evaluatie van de CCS-
richtlijn een wijziging van deze bepaling 
voor te stellen;

15. meent dat het vereiste van de CCS-
richtlijn dat de exploitanten bij het 
vrijkomen van CO2 emissierechten moeten 
inleveren niet naar behoren rekening 
houdt met het feit dat een CO2-
opslaglocatie alleen kan worden 
goedgekeurd wanneer de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zich ervan heeft 
verzekerd dat er geen significant risico 
van een lek of schade voor de gezondheid 
of het milieu bestaat; is het er niet mee 
eens dat een exploitant onder deze 
omstandigheden volledig aansprakelijk 
wordt gesteld voor ondervonden 
problemen, tenzij deze het gevolg zijn van 
nalatigheid of wanpraktijken; vreest dat 
de huidige vereiste een bijkomende 
hinderpaal is voor de ontwikkeling van 
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CCS; verzoekt de Commissie bij de 
evaluatie van de CCS-richtlijn een 
wijziging van deze bepaling voor te stellen;

Or. en

Amendement 129
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het niet langer 
aanvaardbaar is te investeren in 
krachtcentrales of industriële installaties 
met een naar verwachting hoge CO2-
uitstoot, zonder rekening te houden met 
hoe de emissies in de toekomst zullen 
worden verminderd;

Schrappen

Or. de

Amendement 130
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het niet langer 
aanvaardbaar is te investeren in 
krachtcentrales of industriële installaties 
met een naar verwachting hoge CO2-
uitstoot, zonder rekening te houden met 
hoe de emissies in de toekomst zullen 
worden verminderd;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 131
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het niet langer 
aanvaardbaar is te investeren in 
krachtcentrales of industriële installaties 
met een naar verwachting hoge CO2-
uitstoot, zonder rekening te houden met 
hoe de emissies in de toekomst zullen 
worden verminderd;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 132
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het niet langer 
aanvaardbaar is te investeren in 
krachtcentrales of industriële installaties 
met een naar verwachting hoge CO2-
uitstoot, zonder rekening te houden met 
hoe de emissies in de toekomst zullen 
worden verminderd;

16. onderstreept dat het niet langer 
aanvaardbaar is te investeren in 
krachtcentrales met een naar verwachting 
hoge CO2-uitstoot;

Or. en

Amendement 133
Andrés Perelló Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te bestuderen om 
emissienormen vast te stellen voor 
toekomstige energiecentrales die op 
fossiele brandstoffen draaien;

Or. es

Amendement 134
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat de lidstaten verschillende 
criteria kunnen hanteren bij de uitvoering 
van de bepalingen van de CCS-richtlijn die 
vereisen dat een evaluatie van de afvang-, 
transport- en opslagcapaciteit wordt 
verricht alvorens exploitatievergunningen 
voor krachtcentrales worden afgegeven;

17. merkt op dat de lidstaten verschillende 
criteria kunnen hanteren bij de uitvoering 
van de bepalingen van de richtlijn 
betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide die vereisen dat een evaluatie 
van de afvang-, transport- en 
opslagcapaciteit wordt verricht alvorens 
exploitatievergunningen voor 
krachtcentrales worden afgegeven;

Or. pl

Amendement 135
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een passende 
voorbereiding voor de toepassing van CCS 
verplicht te stellen bij de bouw van alle 
nieuwe met fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 

18. verzoekt de Commissie voor te stellen 
dat in de lidstaten die hebben besloten 
gebruik te maken van CCS-technologie, 
een passende voorbereiding voor de 
toepassing van CCS verplicht kan worden 
gesteld bij de bouw van alle nieuwe met 
fossiele brandstoffen gestookte 
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vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de wettelijke 
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 
vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de wettelijke 
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

Or. en

Amendement 136
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een passende 
voorbereiding voor de toepassing van CCS 
verplicht te stellen bij de bouw van alle 
nieuwe met fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 
vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de wettelijke 
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

18. verzoekt de Commissie een passende 
voorbereiding voor de toepassing van CCS 
of andere maatregelen die de CO2-uitstoot 
substantieel verminderen, verplicht te 
stellen bij de bouw van alle nieuwe met 
fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 
vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de wettelijke 
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

Or. de

Amendement 137
Jolanta Emilia Hibner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een passende 
voorbereiding voor de toepassing van CCS 
verplicht te stellen bij de bouw van alle 
nieuwe met fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 
vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de wettelijke
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

18. verzoekt de Commissie een passende 
voorbereiding voor de toepassing van CCS 
verplicht te stellen bij de bouw van alle 
nieuwe met fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 
vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de 
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

Or. pl

Amendement 138
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een passende 
voorbereiding voor de toepassing van CCS 
verplicht te stellen bij de bouw van alle 
nieuwe met fossiele brandstoffen gestookte 
krachtcentrales en industriële installaties 
met een hoge CO2-uitstoot vanaf een 
bepaalde grootte, behalve in geval van 
vermindering van de piekvraag of wanneer 
een lidstaat heeft voldaan aan de wettelijke 
verplichting om een routekaart te 
publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

18. verzoekt de Commissie de nationale 
evaluatiecriteria te beoordelen die in de 
vorm van voorwaarden inzake het CCS-
vermogen worden gesteld bij de 
verstrekking van exploitatievergunningen 
voor nieuwe met fossiele brandstoffen 
gestookte krachtcentrales en industriële 
installaties met een hoge CO2-uitstoot 
vanaf een bepaalde grootte, behalve in 
geval van vermindering van de piekvraag 
of wanneer een lidstaat heeft voldaan aan 
de wettelijke verplichting om een 
routekaart te publiceren over hoe de 
emissiereductiedoelstellingen voor 2050 
zonder het gebruik van CCS kunnen 
worden gerealiseerd;

Or. en
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Amendement 139
Anna Rosbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 om de terugwinning van 
olie en gas in de EU te verbeteren;

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 om de terugwinning van 
olie en gas in de EU te verbeteren, en 
onderstreept de noodzaak om aandacht te 
besteden aan de veiligheid van de 
projecten op de lange termijn;

Or. en

Amendement 140
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 om de terugwinning van 
olie en gas in de EU te verbeteren;

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 om de terugwinning van 
olie en gas in de EU te verbeteren; verzoekt 
de Commissie om het onderzoek naar 
fotosynthese verder te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 141
Matthias Groote
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 om de terugwinning van 
olie en gas in de EU te verbeteren;

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert;

Or. de

Amendement 142
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 om de terugwinning van 
olie en gas in de EU te verbeteren;

19. verwelkomt de diverse initiatieven om 
CO2 zo te gebruiken dat de globale uitstoot 
in de atmosfeer vermindert; verzoekt de 
Commissie met name dringend de 
mogelijkheden te onderzoeken van het 
gebruik van CO2 voor de productie van 
duurzame transportbrandstof in de EU,
bijvoorbeeld door middel van een 
biologisch afbraakproces door micro-
organismen waarbij vloeibare 
brandstoffen worden geproduceerd uit 
industriële afvalgassen zoals CO2;

Or. en


