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Amendement 1
Kriton Arsenis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Volgens Richtlijn 2009/31/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 20091 moet met de geologische 
opslag van kooldioxide worden 
doorgegaan, op voorwaarde dat daarvoor 
particuliere, nationale en communautaire 
steun wordt gevonden en het een 
milieuveilige technologie blijkt te zijn; 
bovendien moet deze technologie 
voortdurend op haar 
milieuvriendelijkheid en veiligheid 
worden getoetst, en mag zij in geen geval 
dienen als een stimulans om het gebruik 
van fossiele brandstoffen verder op te 
voeren. 
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.

Or. en

Motivering

Koolstofafvang en -opslag blijft een technologie die zich nog moet bewijzen, die onvoorziene 
gevolgen kan hebben en noopt tot omzichtigheid, vooral wanneer de plannen om miljoenen 
ton CO2 onder de zeebodem van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan te 
injecteren doorgang vinden. Er heerst grote bezorgdheid omtrent de kosten van CO2-
transport en de andere gezondheids-, veiligheids- en risicobeheersingsaspecten die daaraan 
zijn verbonden, en die ook zijn meegenomen in de onlangs in het kader van Richtlijn 
2009/31/EG vastgestelde communautaire maatregelen voor de opslag van kooldioxide, en 
daarnaar moet in dit verband dan ook met meer nadruk worden verwezen.


