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Tarkistus 80
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tammikuun 10 päivänä 2007 
annetussa komission tiedonannossa 
Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen 
rajoittaminen kahteen celsiusasteeseen –
Toimet vuoteen 2020 ja sen jälkeen 
todetaan, että mikäli 
kasvihuonekaasupäästöjä halutaan koko 
maailmassa vähentää 50 prosenttia 
vuoteen 2050 mennessä, tämä edellyttää 
teollisuusmailta 30 prosentin 
päästövähennyksiä vuoteen 2020 
mennessä ja 60–80 prosentin 
päästövähennyksiä vuoteen 2050 
mennessä. Nämä vähennykset ovat 
teknisesti toteutettavissa ja niistä saatavat 
hyödyt ovat paljon kustannuksia 
suuremmat, mutta tavoitteeseen 
pääsemiseksi on hyödynnettävä kaikki 
lievennyskeinot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska ilmastotilanne on aiemmin luultua vakavampi ja meidän tulisi ottaa huomioon näiden 
uusien tieteellisten tietojen seuraukset ja suhtautua kunnianhimoisemmin ilmastonmuutoksen 
vaikutusten torjumiseen, katso Wijkmanin esittämää tarkistusta 3 a kappaleeseen (uusi). 
Viime aikoihin asti vallitsevan tieteellisen käsityksen mukaan turvallinen alue 
ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten välttämiseksi oli 450 ppm, kun taas uudet 
havainnot osoittavat kriittisen alueen alkavan jo arvosta 350 ppm.
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Tarkistus 81
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Uusimmat tieteelliset tiedot 
osoittavat, että hiilidioksidin pitoisuus 
ilmakehässä on saatava pienemmäksi 
kuin 350 ppm. EU:n lopullisena 
tavoitteena tulisi olla Euroopan unionissa 
käytettävistä fossiilisista polttoaineista 
peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen eliminointi 
tammikuun 1 päivään 2050 mennessä, 
mikä merkitsisi noin 60 %:n 
päästövähennystä vuoteen 2035 mennessä 
ja 80–90 %:n päästövähennystä vuoteen 
2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Koska ilmastotilanne on aiemmin luultua vakavampi, Tällbergissa Ruotsissa pidetyssä 
foorumissa, johon osallistui NASAn ja Tukholman ympäristöinstituutin tieteenharjoittajia, 
esitettiin, että ilmakehän hiilidioksidin pitoisuutta tulisi vähentää alle arvon 350 ppm (osaa 
miljoonassa) katastrofaalisten vaikutusten välttämiseksi. Viime aikoihin asti vallinneen 
tieteellisen käsityksen mukaan turvallinen alue ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten 
välttämiseksi oli 450 ppm, kun taas uudet havainnot osoittavat kriittisen alueen alkavan jo 
arvosta 350 ppm.

Tarkistus 82
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Hiilidioksidin talteenotto ja geologinen 
varastointi on yksi keino lieventää 
ilmastonmuutosta. Se tarkoittaa 
hiilidioksidin (CO2) talteenottoa 

(4) Hiilidioksidin talteenotto ja geologinen 
varastointi on yksi keinoista lieventää 
ilmastonmuutosta. Se tarkoittaa 
hiilidioksidin (CO2) talteenottoa 
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teollisuuslaitoksista, sen siirtoa 
varastointipaikalle ja sen injektointia 
sopivaan geologiseen muodostumaan 
pysyvää varastointia varten.

teollisuuslaitoksista, sen siirtoa 
varastointipaikalle ja sen injektointia 
sopivaan maanalaiseen geologiseen 
muodostumaan pysyvää varastointia 
varten.

Or. pl

Perustelu

Hiilidioksidin geologinen varastointi ei ole ainoa keino lieventää ilmastonmuutosta.

Asiakirjan 3 artiklassa korostetaan, että hiilidioksidin geologinen varastointi on prosessi, 
joka tapahtuu maanalaisissa kivimuodostelmissa.

Tarkistus 83
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Toinen tapa sitoa hiiltä on muuttaa 
selluloosabiomassa käyttökelpoisiksi 
kaasuiksi ja hiileksi. Hiili voidaan viedä 
maaperään, mikä parahtaa merkittävästi 
hedelmällisyyttä ja vedensitomiskykyä 
sekä sen hidasta vapautumista. Tuhansia 
vuosia vanhojen hiilijäämien seuranta on 
osoittanut rakenteen huomattavan 
vakauden niin, että sitä voitaisiin pitää 
hiilen sitomis- ja varastointimenetelmänä. 
Hiili olisi näin yksi tapa sitoa 
hiilidioksidia ilmakehästä, ja se olisi näin 
oikeutettu päästövähennyshyvitykseen.

Or. en
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Tarkistus 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi on vain yksi toimista, joita on 
kehitetty ilmastonmuutoksen 
vastustamiseksi uusiutuvien 
energiamuotojen käytön sekä energian 
säästämisen ja energiatehokkuuden 
ohella. Siksi jäsenvaltioiden ei tulisi 
laiminlyödä rahoitusta ja muuta tukea, 
joka liittyy energiansäästöpolitiikkaan ja 
ympäristöystävällisiin uusiutuviin 
energiamuotoihin. Tässä yhteydessä 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
kehittäminen ei saisi missään tapauksessa 
johtaa näitä toimia koskevan tutkimuksen 
ja rahoituksen vähenemiseen.

Or. en

Perustelu

Ilmoittaessaan 10. tammikuuta 2008 Euroopan parlamentille ilmastonmuutoksen vastaisia 
toimia ja myös hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevien direktiiviehdotusten 
tulevasta hyväksymisestä komissio korosti tarvetta panna täytäntöön kaikki toimet, joilla 
pyritään energiansäästöön ja tehokkuuteen tukien EU:n kestävää taloudellista kehitystä 
ensisijaisesti investoimalla uusiutuviin energiamuotoihin ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on vain yksi näistä välineistä.

Tarkistus 85
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Myös 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan 

(7) Myös 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan 
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tutkimusta ja teknologian kehittämistä sekä 
kehittämään tarvittavat tekniset, 
taloudelliset ja oikeudelliset puitteet 
ympäristölle turvallisen hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin kehittämiseksi 
uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien 
voimalaitosten yhteydessä mahdollisesti 
vuoteen 2020 mennessä.

tutkimusta ja teknologian kehittämistä sekä 
kehittämään tarvittavat tekniset, 
taloudelliset ja oikeudelliset puitteet
olemassa olevien oikeudellisten esteiden 
poistamiseksi sekä edistämään 
infrastruktuurin luomista ympäristölle 
turvallisen hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin kehittämiseksi uusien 
fossiilisia polttoaineita käyttävien 
voimalaitosten yhteydessä mahdollisesti 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. pl

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä korostettiin sääntelykehyksen luomista olemassa olevien 
oikeudellisten esteiden poistamiseksi. Teknistä ja taloudellista kehystä sivuttiin kuitenkin vain 
ohimennen. On hyödytöntä luoda tekninen ja taloudellinen kehys kehittämättä 
infrastruktuureja.

Tarkistus 86
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Yksittäiset osa-alueet, hiilidioksidin 
talteenotto, siirto ja varastointi, olivat 
sinällään kukin kokeiluhankkeiden 
kohteina, mutta ne on vielä sisällytettävä 
kokonaisvaltaiseen hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiprosessiin ja
teknologian kustannuksia on laskettava. 
Suurimmat hiilidioksidin 
varastointihankkeet, joissa on mukana 
eurooppalaisia yrityksiä, ovat Sleipner-
hanke Pohjanmerellä (Statoil) ja In Salah 
-hanke Algeriassa (Statoil, BP ja 
Sonatrach). Muita käynnissä olevia 
kokeiluhankkeita ovat Vattenfallin 
Schwartze Pumpe -hanke Saksan 
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Brandenburgin osavaltiossa ja Totalin 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihanke Lacqin alueella 
Ranskassa.

Or. de

Perustelu

Selvennetään mietintöluonnoksessa esitettyä tarkistusta, että tähän mennessä toteutetut 
hankkeet eivät ole demonstrointihankkeita, vaan kokeiluhankkeita.

Tarkistus 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Yksittäiset osa-alueet, hiilidioksidin 
talteenotto, siirto ja varastointi, olivat 
sinällään kukin kokeiluhankkeiden 
kohteina, mutta ne on vielä sisällytettävä 
kokonaisvaltaiseen hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiprosessiin ja 
teknologian kustannuksia on laskettava.
Suurimmat hiilidioksidin 
varastointihankkeet, joissa on mukana 
eurooppalaisia yrityksiä, ovat Sleipner-
hanke Pohjanmerellä (Statoil) ja In Salah 
-hanke Algeriassa (Statoil, BP ja 
Sonatrach). Muita käynnissä olevia 
kokeiluhankkeita ovat Vattenfallin 
Schwartze Pumpe -hanke Saksan 
Brandenburgin osavaltiossa, Totalin 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihanke Lacqin alueella 
Ranskassa sekä Ciudenin hanke El 
Bierzossa Espanjassa.

Or. es
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Tarkistus 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Varastointipaikkoja koskevan 
oikeudellisen kehyksen lisäksi olisi 
mahdollisimman pian luotava 
kannustimia sille, että voidaan edelleen 
kehittää teknologiaa ja tukea 
demonstrointilaitosten rakentamista sekä 
luoda jäsenvaltioissa oikeudellinen kehys 
kuljetusten turvaamiseksi, jotta CCS-
tekniikan hyödyntämistä voidaan 
menestyksekkäästi edistää.

Or. de

Perustelu

Täsmennetään, että tarvitaan lisää oikeudellisia ratkaisuja CCS-teknologioiden ja 
demonstrointilaitosten taloudellista tukemista varten.

Tarkistus 89
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Varastointipaikkoja koskevan 
oikeudellisen kehyksen ohella tulisi 
toteuttaa mahdollisimman nopeasti 
kannustimia teknologian 
jatkokehittämiselle, tukea 
demonstrointilaitosten asentamista ja 
luoda jäsenvaltioiden oikeudellinen kehys 
siirtojen takaamiseksi, jotta hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointitekniikan käyttöä 
voitaisiin edistää onnistuneesti.



PE409.630v01-00 10/89 AM\734307FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että on tarpeen antaa enemmän säädöksiä hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia koskevista tekniikoista sekä demonstrointilaitoksista ja lisätä 
niiden rahoitustukea.

Tarkistus 90
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämä kynnysarvo 
vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ja hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi sallia.

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä olisi 
sovellettava pääasiassa
demonstrointihankkeisiin komplekseissa, 
jotka kattavat sekä voimalaitokset, joiden 
teho on 300 MW tai enemmän, sekä 
varastointikompleksit, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ei pitäisi sallia, 
ellei asiasta ole vastaavaa kansainvälistä 
sopimusta. Hiilidioksidin varastointi
vesipatsaaseen on kielletty.

Or. pl

Perustelu

Demonstrointihankkeiden laajuus olisi ilmoitettava paitsi hiilidioksidin varastoinnin niin 
myös energian tuotannon (teho) osalta.
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Tarkistus 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämä kynnysarvo 
vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ja hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi 
sallia.

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava
ainoastaan hiilidioksidin geologiseen 
varastointiin jäsenvaltioiden alueilla, 
niiden talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämä kynnysarvo 
vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
varastointia tiheästi asutuilla alueilla ei 
pitäisi sallia tämän direktiivin alueellisella 
soveltamisalalla eikä sen ulkopuolella. 
Hiilidioksidin varastointia vesipatsaaseen 
ja sen varastointia vähemmän kuin 1 000 
metrin syvyydessä merenpohjan alla ei 
pitäisi sallia tämän direktiivin 
alueellisella soveltamisalalla eikä sen 
ulkopuolella. Lisäksi hiilidioksidin 
geologista varastointia ja sen varastointia 
vähemmän kuin 1 000 metrin syvyydessä 
merenpohjan alla ei tulisi sallia tämän 
direktiivin alueellisen soveltamisalan
ulkopuolella. Varastointi merenpohjan 
alaisiin kerrostumiin olisi sallittava 
ainoastaan niiden kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti, joissa jäsenvaltiot 
ja/tai yhteisö ovat osapuolina.

Or. en

Perustelu

Ei ole toimivaltaa, joka koskisi hiilidioksidin geologista varastointia Euroopan unionin 
ulkopuolella. Geologien mukaan hiilidioksidin varastointi vähemmän kuin 1 000 metrin 
syvyydessä aiheuttaa vakavia vuotoriskejä. Koska tekniikkaa ei myöskään ole koskaan 
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sovellettu suuressa mittakaavassa, on vielä paljon ihmisten terveydelle aiheutuviin riskeihin 
liittyviä epävarmuustekijöitä. Hiilidioksidia ei pitäisi varastoida ihmisten jalkojen alla, ennen 
kuin ollaan täysin varmoja siitä, että liiallisia riskejä ei ole.

Tarkistus 92
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin, joissa aiotaan 
varastoida yhteensä vähintään 100 000 
tonnia hiilidioksidia. Tämä kynnysarvo 
vaikuttaa sopivalta myös muiden asian 
kannalta merkityksellisten yhteisön 
säädösten soveltamiseksi. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ja hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi sallia.

(14) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla. Direktiiviä ei tulisi 
soveltaa tutkimushankkeisiin. Sitä olisi 
kuitenkin sovellettava 
demonstrointihankkeisiin. Hiilidioksidin 
varastointia tämän direktiivin alueellisen 
soveltamisalan ulkopuolelle ulottuviin 
geologisiin muodostumiin ja hiilidioksidin 
varastointia vesipatsaaseen ei pitäisi sallia.

Or. en

Perustelu

Direktiivin ulkopuolelle jäävien demonstrointihankkeiden kynnys on aivan liian matala, ja se 
tekisi monista demonstrointihankkeista mahdottomia.



AM\734307FI.doc 13/89 PE409.630v01-00

FI

Tarkistus 93
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) 12 demonstrointihankkeen 
päätökseen saamisen jälkeen komission 
tulisi saatujen kokemusten perusteella ja 
tekninen kehitys huomioon ottaen 
arvioida hankkeiden toimintaa ja 
toteuttamiskelpoisuutta ja esittää asiasta 
kertomus. Komission tulisi esittää tämän 
kertomuksen pohjalta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotus 
tämän direktiivin muuttamisesta ja 
teknisten elementtien määrittämisestä 
ympäristö- ja turvallisuusarvioinnin 
tulosten ottamiseksi huomioon.

Or. en

Perustelu

Demonstrointihankkeiden avulla voidaan saada tarvittavaa teknistä kokemusta, mikä edistää 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tekniikan turvallista ja toteuttamiskelpoista käyttöä. 
Hankkeiden päättymisen jälkeen komission on arvioitava niitä ja esitettävä ehdotus nykyisen 
direktiiviehdotuksen muuttamiseksi uusien tieteellisten tietojen ja teknisen kehityksen 
mukaisesti.

Tarkistus 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Hiilidioksidin laajennettu 
talteenotto (nesteen injektoimisen tai 
muun menetelmän avulla luonnollisesti 
saadun hiilivedyn lisäksi muun hiilivedyn 
talteenotto) tulisi jättää tämän direktiivin 
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soveltamisalan ulkopuolelle. 
Hiilidioksidin laajennettu talteenotto on 
taloudellisesti kannattavaa toimintaa, ja 
sitä on tähän saakka harjoitettu 
sellaisena. Hiilivedyn laajennettu 
talteenotto ei kuitenkaan vähennä 
päästöjä, mutta se tuottaa lisää fossiilisia 
polttoaineita ja samalla lisäpäästöjä. Siksi 
tämä menetelmä tulisi jättää tämän 
direktiivin mukaisen geologisen 
varastoinnin ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin laajennettua talteenottoa harjoitetaan jo, ja se on taloudellisesti kannattavaa 
toimintaa. Lisäksi hiilidioksidin laajennettu talteenotto ei johda päästöjen vähenemiseen.

Tarkistus 95
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Etusijalle tulisi asettaa 
järjestelmäratkaisut, jotka mahdollistavat 
energiatehokkuuden yleisen 
parantamisen esimerkiksi niin, että hiiltä 
muutetaan kaasuksi hapekkaassa 
ympäristössä, minkä jälkeen kaasu 
johdetaan kaasuverkkoon, jossa sitä 
voidaan käyttää jakelun kautta 
yhteistuotantoon tai kolmoistuotantoon.

Or. en
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Tarkistus 96
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita.
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei 
ainakaan voisi todennäköisesti esiintyä 
merkittäviä ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia. Tämä olisi määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollisen varastointikompleksin 
ominaisuudet erityisten vaatimusten 
mukaisesti.

(15) Kun määritetään, voidaanko 
geologista muodostumaa käyttää 
varastointipaikkana, tässä direktiivissä 
käsiteltyjen ympäristö- ja 
turvallisuusehtojen lisäksi asiaan liittyy 
muita jäsenvaltioiden kannalta keskeisiä 
tekijöitä ja erityisesti hiilivetyvarojen 
suojeluun liittyviä taloudellisia ja 
rahoituksellisia etuja. Samoin 
jäsenvaltioiden etuna on suuri 
hiilivetyomavaraisuus, ja niillä on tiettyjä 
etuja hiilivetyvarastojen omistajina. Tämä 
direktiivi ei vaikuta keskeisiin etuihin. 
Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita.
Tämä käsittää jäsenvaltioiden oikeuden 
olla sallimatta varastointia osalla 
aluettaan tai koko alueellaan. Sopivan 
varastointipaikan valinta on ratkaisevan 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että 
varastoitu hiilidioksidi pysyy paikallaan 
määrittelemättömään tulevaisuuteen.
Varastointiin saisi sen vuoksi valita vain 
sellaisia paikkoja, joissa ei ole merkittävää 
vuotoriskiä ja joissa ei ainakaan voisi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia. Tämä 
olisi määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotus koskee vain varastointipaikkojen valintaan liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä. 
Jäsenvaltiolla on kuitenkin muitakin keskeisiä etuja (erityisesti taloudellisia ja 
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rahoituksellisia), jotka liittyvät hiilivedyn varastointipaikkojen valintaan. On tarpeen 
selventää, että tämä direktiivi ei vaikuta näihin etuihin.

Tämä virke on otettava mukaan jäsenvaltioiden oikeuksien selventämiseksi.

Tarkistus 97
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita.
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei 
ainakaan voisi todennäköisesti esiintyä
merkittäviä ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia. Tämä olisi määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollisen varastointikompleksin 
ominaisuudet erityisten vaatimusten 
mukaisesti.

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita.
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei 
ainakaan voisi todennäköisesti esiintyä 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia. Tämä
olisi määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.
Käytettäessä varastointiin suolaisia 
pohjavesikerrostumia olisi hyödyllistä 
ottaa huomioon niiden mahdollinen 
tuleva käyttö juomaveden saantiin. 
Samalla tulisi taata valintaprosessin 
avoimuus takaamalla asiaa koskevan 
tiedon julkinen saanti ja noudattamalla 
julkista osallistumista koskevaa yhteisön 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised.
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Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita.
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei 
ainakaan voisi todennäköisesti esiintyä 
merkittäviä ympäristö- tai
terveysvaikutuksia. Tämä olisi 
määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita.
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei todistettavasti ole vuotoriskiä eikä 
kielteisten ympäristö- tai
terveysvaikutusten riskiä.  Tämä olisi 
määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varasointipaikoiksi valitaan vain turvallisia paikkoja. Siksi ennen 
varastointipaikan valintaa on todistettava, ettei ympäristölle eikä kansanterveydelle aiheudu 
mitään riskejä.
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Tarkistus 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi arvioitava 
realistisesti alueellaan käytettävissä 
olevaa varastointikapasiteettia ja 
esitettävä arviot komissiolle ennen vuotta 
2012. Nämä tiedot tulisi julkistaa.

Or. en

Perustelu

Toistaiseksi ei vielä tiedetä, kuinka paljon varastointikapasiteettia on käytettävissä 
Euroopassa. On olemassa erilaisia arvioita, mutta ne eivät ole kovinkaan tarkkoja. On 
kuitenkin tärkeää selvittää, kuinka paljon hiilidioksidia voidaan todella varastoida.

Tarkistus 100
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, 
missä tapauksissa tarvitaan tutkimuksia 
paikan valintaa varten tarvittavien 
tietojen keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi 
saatava lupa. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että tutkimuslupia voivat 
hakea kaikki tahot, joilla on tarvittavat 
valmiudet, ja että luvat myönnetään
puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus
tutkia mahdollista hiilidioksidin 

(16) Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
tutkimusmenettelyt puolueettomien 
teknisten ja ympäristöllisten 
arviointiperusteiden pohjalta, jotta 
voidaan koota tarvittavat tiedot, jotka 
mahdollistavat hiilidioksidin 
varastointipaikkojen valinnan. 
Tutkimuksen on täytettävä lupia koskevat 
vaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että hiilidioksidin 
varastointipaikkojen tutkimusta koskevat 
tarjouspyynnöt ovat avoinna kaikille 
tahoille, jotka täyttävät olennaiset 
vaatimukset ja joilla on tarvittavat 
valmiudet puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella. 
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varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, ettei tänä aikana 
alueelle myönnetä lupia toimintaan, joka 
häiritsisi tutkimuksia.

Tutkimusinvestointien ja hiilidioksidin 
varastointipaikkoihin tehtävien 
investointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle 
varastointivolyymille ja rajatuksi ajaksi, 
jona aikana luvanhaltijalla olisi 
jäsenvaltion takaama yksinomainen 
oikeus.

Or. pl

Perustelu

Tarjouspyyntömenettelyjen on mahdollistettava oikeudenmukainen kilpailu, joka antaa 
teknisesti parhaiten valmistautuneille yrityksille mahdollisuuden saada luvat.

Tarkistus 101
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien ja 
julkisten arviointiperusteiden perusteella.
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien ja 
julkisten arviointiperusteiden perusteella.
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja ajaksi, joka tarvitaan toimien 
toteuttamiseen ja jonka aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
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tutkimuksia. Jos mitään toimia ei 
toteuteta, jäsenvaltioiden on taattava, että 
tutkimuslupa peruutetaan ja että se 
voidaan myöntää muille tahoille.

Or. en

Perustelu

Byrokratian vähentäminen ja investointien turvaaminen.

Tarkistus 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien ja
julkisten arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien,
julkisten ja syrjimättömien 
arviointiperusteiden perusteella. 
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja toimenpiteiden toteuttamiseen 
tarvittavaksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tutkimuslupa peruutetaan ja voidaan 
myöntää toiselle oikeushenkilölle.

Or. de
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Perustelu

Puolueettomat ja julkiset arviointiperusteet eivät riitä varmistamaan syrjimättömyyttä, joka 
kuitenkin sisämarkkinoilla olisi varmistettava tärkeänä arviointiperusteena. Lisäksi on 
varmistettava investointien turvaaminen ja byrokratian vähentäminen.

Tarkistus 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien ja 
julkisten arviointiperusteiden perusteella.
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

(16) Jäsenvaltioiden olisi määrättävä, missä 
tapauksissa tarvitaan tutkimuksia paikan 
valintaa varten tarvittavien tietojen 
keräämiseksi. Tutkimuksiin olisi saatava 
lupa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että tutkimuslupia voivat hakea kaikki 
tahot, joilla on tarvittavat valmiudet, ja että 
luvat myönnetään puolueettomien, 
syrjimättömien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella.
Tutkimusinvestointien suojaamiseksi ja 
rohkaisemiseksi tutkimusluvat olisi 
myönnettävä rajatulle kolmiulotteiselle 
alueelle ja rajatuksi ajaksi, jona aikana 
luvanhaltijalla olisi yksinomainen oikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, ettei tänä aikana alueelle 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Luvat tulisi myöntää syrjimättömin ehdoin.
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Tarkistus 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa.
Varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajien tulisi olla täysin 
riippumattomia sähköntuottajista. 
Saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti sähköntuottajien on 
maksettava niiden hiilidioksidipäästöjen 
varastoinnista aiheutuvat kustannukset. 
Varastointiluvan olisi oltava tärkein väline, 
jolla varmistetaan, että direktiivin 
aineelliset vaatimukset täytetään ja että 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
tehdään ympäristön kannalta turvallisella 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Sähköntuottajilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus käyttää varastointikapasiteettia. Niiden 
on katettava kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat niiden hiilidioksidipäästöjen talteenotosta, 
siirtämisestä ja varastoinnista.

Tarkistus 105
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
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geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.

geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla. Suoritettavat 
tutkimukset ja sen vuoksi tehdyt 
tarvittavat investoinnit oikeuttavat siksi 
tutkimusluvan haltijan odottamaan 
varastointilupaa.

Or. en

Perustelu

Luodaan kannusteita tutkimuksen tekemiseksi.

Tarkistus 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla. Tutkimuksen 
tekijä, joka yleensä suorittaa merkittäviä 
investointeja, on asetettava 
varastointilupaa myönnettäessä 
kilpailijoita edullisempaan asemaan.

Or. de

Perustelu

Kannustaa tutkimuksiin.
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Tarkistus 107
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Varastointipaikkoja ei saisi käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.

(17) Varastointipaikkoja ei saa käyttää 
ilman varastointilupaa. Varastointiluvan 
olisi oltava tärkein väline, jolla 
varmistetaan, että direktiivin aineelliset 
vaatimukset täytetään ja että hiilidioksidin 
geologinen varastointi tehdään ympäristön 
kannalta turvallisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Parannetaan selkeyttä ja poistetaan mahdollisuus, että varastointipaikka voisi toimia ilman 
varastointilupaa.

Tarkistus 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset 
olisi toimitettava komissiolle, jotta se voi 
antaa lausunnon lupaluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta. 
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että 
direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 

(18) Jäsenvaltioilla on oltava 
mahdollisuus esittää 
varastointilupaluonnokset komission 
tarkistettaviksi.
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varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Or. de

Perustelu

Byrokratian vähentäminen ja toissijaisuusperiaate.

Tarkistus 109
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset 
olisi toimitettava komissiolle, jotta se voi 
antaa lausunnon lupaluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta. 
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että 
direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(18) Jäsenvaltioiden tulisi voida esittää 
varastointiluvan luonnos komission 
tarkistettavaksi.

Or. en

Perustelu

Byrokratian vähentäminen ja toissijaisuusperiaate.
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Tarkistus 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa
lausunnon lupaluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta.
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(18) Varastointiluvat myöntävän tahon 
pitäisi olla kunkin jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen komission 
kuulemisen jälkeen. 
Varastointilupaluonnokset tulisi toimittaa
komissiolle, joka antaisi sitovan lausunnon 
kuuden kuukauden kuluessa.
Toimivaltainen viranomainen ei saisi 
tehdä päätöstä lopullisesta luvasta, ennen 
kuin komissio on antanut lausuntonsa. 
Varastointilupa tulisi myöntää vain, jos
komission sitova lausunto on myönteinen.
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan sitovaa tarkastelua yhteisön tasolla, jotta voitaisiin taata asianomaisten 
vaatimusten yhdenmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus 111
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon lupaluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa niiden toimittamisesta.
Kansallisten viranomaisten olisi otettava 

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon lupaluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa niiden toimittamisesta.
Kansallisten viranomaisten olisi otettava 
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komission lausunto huomioon, kun ne 
päättävät luvista, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Yhteisön tasolla tehtävän 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

komission lausunto huomioon, kun ne 
päättävät luvista, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Yhteisön tasolla tehtävän 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä ja 
että otetaan huomioon mahdolliset rajat 
ylittävät kysymykset, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Or. en

Perustelu

Varastointilupien tarkastelussa yhteisön tasolla tulisi myös ottaa huomioon mahdolliset rajat 
ylittävät kysymykset, jotka liittyvät hiilidioksidin varastointiin geologisiin muodostumiin.

Tarkistus 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Lupamenettelyjen seurattavuuden 
ja avoimuuden parantamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi taattava sekä 
tutkimus- että varastointilupien 
myöntämisen yhteydessä, että yleisöllä on 
yhtäläiset ja toimivat keinot saada tietoa, 
oikeus osallistua sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus noudattaen 
asiaankuuluvia säännöksiä tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä 1985 annetussa neuvoston 
direktiivissä 85/337/ETY sellaisena kuin 
se on muutettuna 26 päivänä toukokuuta 
2003 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2003/35/EY. 
Jälkimmäisessä näistä direktiiveistä 
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säädetään yleisön osallistumisesta 
tiettyjen ympäristöön liittyen 
suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen. 
Sillä myös muutetaan julkisen 
osallistumisen sekä vireillepano- ja 
muutoksenhakuoikeuden osalta 
neuvoston direktiivejä 85/337/ETY ja 
96/61/EY samoin kuin 28 päivänä 
tammikuuta 2003 ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2003/4/EY.

Or. en

Perustelu

Yleisön tulisi saada tietoja riittävästi ja tehokkaasti, sillä tulisi olla oikeus osallistua sekä 
vireillepano- ja muutoksenhakuoikeus sekä tutkimus- että varastointilupien myöntämiseen 
liittyen.

Tarkistus 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jäsenvaltioiden tulisi antaa tukea 
julkista rahastoista yksityisille 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihankkeille vain, jos uuden 
laitoksen odotetaan uuden tekniikan 
ansiosta käyttävän selvästi vähemmän 
energiaa kuin hiilidioksidin nykyisen 
talteenotto- ja varastointitekniikan avulla 
on mahdollista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat osoittaa julkisia varoja noudattaen EU:n yleistä tavoitetta, jonka mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä ja energiaa säästettävä, kun tavoitteet voidaan 
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hiilidioksidin talteenotto- ja varastointilaitoksissa uuden tekniikan ansiosta saavuttaa 
kuluttaen entistä huomattavasti vähemmän energiaa.

Tarkistus 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu merkittävistä häiriöistä tai
vuodoista, tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvoitteet. Aiheutuneet 
kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta niin suuressa 
määrin kuin mahdollista.

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu vuodosta tai merkittävistä 
häiriöistä tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvoitteet. Aiheutuneet 
kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on perittävä mahdolliset kustannuksensa entiseltä 
toiminnanharjoittajalta. Tällaisen takaisinperinnän ehdot määritetään luonnollisesti 
kulloisenkin kansallisen lainsäädännön avulla.
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Tarkistus 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu merkittävistä häiriöistä tai 
vuodoista, tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvoitteet. Aiheutuneet 
kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta niin suuressa 
määrin kuin mahdollista.

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu merkittävistä häiriöistä tai 
vuodoista, tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja taattava, että siitä 
aiheutuneet kustannukset peritään entiseltä 
toiminnanharjoittajalta "saastuttaja 
maksaa" -periaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Järjestelmä vahvistaisi komission vaatimaa "saastuttaja maksaa" -periaatetta.

Tarkistus 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
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kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä.
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 
varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella.
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi.

kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä.
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava tarkistusten ja validoinnin 
avulla, että toiminnanharjoittaja seuraa 
toiminnan aikana varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella.
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi.
Merenpohjan alla tapahtuvan geologisen 
varastoinnin yhteydessä seuranta olisi 
lisäksi mukautettava 
epävarmuustekijöihin ja toiminnallisiin 
vaikeuksiin, jotka liittyvät hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia koskevan 
tekniikan hallintaan meriympäristössä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulisi valvoa toiminnanharjoittajan harjoittaman seurannan laatua. Lisäksi 
tulisi toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, joilla estetään hiilidioksidin varastoinnin merelliselle 
ympäristölle aiheuttamat vahingot.

Tarkistus 117
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä.
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 

(21) Seuranta on olennaisen tärkeää sen 
arvioimiseksi, käyttäytyykö injektoitu 
hiilidioksidi odotetulla tavalla, tapahtuuko 
kulkeutumista tai vuotamista ja 
vahingoittaako mahdollinen havaittu vuoto 
ympäristöä tai mitään elämänmuotoa.
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
seuraa toiminnan aikana 
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varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella.
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi.

varastointikompleksia ja 
injektointilaitteistoja noudattaen 
seurantasuunnitelmaa, joka on laadittu 
erityisten seurantavaatimusten perusteella.
Suunnitelma olisi esitettävä toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää mahdollisen vuodon vaikutukset paitsi ihmisiin myös moniin 
ekosysteemin osiin, valvonnan tulisi käsittää kaikkiin elämänmuotoihin kohdistuvat 
vaikutukset. On esimerkiksi tärkeää valvoa myös paikallisiin merellisiin ekosysteemeihin 
kohdistuvia vaikutuksia, sillä kaikilla kielteisillä vaikutuksilla voi olla suoria seurauksia 
näiden ekosysteemien terveyteen ja epäsuoria vaikutuksia ihmisiin. Siksi on tärkeää 
tarkastella kaikkia elämänmuotoja.

Tarkistus 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Olisi annettava säännökset 
korvausvastuusta, joka liittyy pysyvän 
eristyksen pettämisen johdosta paikalliselle 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuviin 
vahinkoihin. Vastuuta 
ympäristövahingoista (suojeltaville lajeille 
ja luontotyypeille aiheutuvasta vahingosta 
ja vesille ja maaperälle aiheutuvasta 
vahingosta) säännellään 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/35/EY, jota olisi 
sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
varastointipaikkojen käyttöön. Vuodoista 
aiheutuviin ilmastovahinkoihin liittyvä 
vastuu katetaan sisällyttämällä 

(23) Olisi annettava säännökset 
korvausvastuusta, joka liittyy pysyvän 
eristyksen pettämisen johdosta paikalliselle 
ympäristölle ja ilmastolle aiheutuviin 
vahinkoihin. Vastuuta 
ympäristövahingoista (suojeltaville lajeille 
ja luontotyypeille aiheutuvasta vahingosta 
ja vesille ja maaperälle aiheutuvasta 
vahingosta) säännellään 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/35/EY, jota olisi 
sovellettava hiilidioksidin siirtoon 
geologista varastointia varten sekä tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
varastointipaikkojen käyttöön. Vuodoista 
aiheutuviin ilmastovahinkoihin liittyvä 
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varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/87/EY, jossa vaaditaan 
päästöoikeuksien palauttamista 
vuotaneiden päästöjen takia. Tässä 
direktiivissä olisi lisäksi säädettävä, että 
toiminnanharjoittajan on merkittävien 
häiriöiden tai vuotojen ilmetessä 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä niitä 
koskevan suunnitelman mukaisesti, joka on 
jätettävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi. Jos 
toiminnanharjoittaja ei toteuta vaadittuja 
korjaavia toimenpiteitä, on toimivaltaisen 
viranomaisen toteutettava ne ja perittävä 
kustannukset toiminnanharjoittajalta.

vastuu katetaan sisällyttämällä 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 2003 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2003/87/EY, jossa vaaditaan 
päästöoikeuksien palauttamista 
vuotaneiden päästöjen takia. Tässä 
direktiivissä olisi lisäksi säädettävä, että 
toiminnanharjoittajan on merkittävien 
häiriöiden tai vuotojen ilmetessä 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä niitä 
koskevan suunnitelman mukaisesti, joka on 
jätettävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi. Jos 
toiminnanharjoittaja ei toteuta vaadittuja 
korjaavia toimenpiteitä, on toimivaltaisen 
viranomaisen toteutettava ne ja perittävä 
kustannukset toiminnanharjoittajalta.
Kustannukset sellaisten vahinkojen 
korjaamisesta, jotka aiheutuvat 
ympäristölle siirron ja varastoinnin 
yhteydessä käytön ja sulkemisen aikana 
sekä sulkemisen jälkeen, siinä määrin 
kuin niitä eivät kata edellä mainitut 
välineet, tai kun rahavakuutta ei ole tai se 
on riittämätön, katetaan rahastosta, jota 
rahoitetaan yhdessä varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajien ja 
sähköntuottajien maksuilla ja jota 
hallinnoi toimivaltainen viranomainen. 
Jos rahavakuutta ei ole tai se on 
riittämätön, tämä rahasto kattaa myös 
tavanomaiset omaisuudelle ja terveydelle 
jne. aiheutuneet vahingot.

Or. en

Perustelu

Myös hiilidioksidin siirtämisen tulisi kuulua direktiivin 2004/35/EY soveltamisalaan. 
Sähköntuottajien ja varastointipaikkojen toiminnanharjoittajien tulisi yhdessä maksaa 
hiilidioksidin varastoinnin aiheuttamien vahinkojen korjaamiskustannukset.
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Tarkistus 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Varastointipaikan sulkemisen jälkeen 
toiminnanharjoittajan olisi edelleen 
vastattava ylläpidosta, seurannasta ja 
valvonnasta, raportoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti noudattaen 
sulkemisen jälkeistä vaihetta koskevaa 
suunnitelmaa, joka on jätettävä 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi. Toiminnanharjoittaja olisi 
vastattava myös muista yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

(25) Varastointipaikan sulkemisen jälkeen 
toiminnanharjoittajan olisi edelleen 
vastattava ylläpidosta, seurannasta ja 
valvonnasta, raportoinnista ja korjaavista 
toimenpiteistä tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti noudattaen 
sulkemisen jälkeistä vaihetta koskevaa 
suunnitelmaa, joka on jätettävä 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi. Toiminnanharjoittaja olisi 
vastattava myös muista yhteisön 
lainsäädännöstä johtuvista 
velvollisuuksista siihen asti, kunnes vastuu 
varastointipaikasta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan vastuun olisi 
jatkuttava ainakin 100 vuotta paikan 
sulkemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Geologien mukaan ongelmia voi esiintyä vielä yli 100 vuoden kuluttua varastointipaikan 
sulkemisesta.

Tarkistus 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
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kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Samoin kuin yhteisön 
tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen, 
myös hyväksymispäätösluonnosten 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi.

Or. de

Perustelu

Byrokratian vähentäminen ja toissijaisuusperiaate.
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Tarkistus 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Samoin kuin yhteisön 
tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen, 
myös hyväksymispäätösluonnosten 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi.

Or. en
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Perustelu

Vähennetään byrokratiaa ja varmistetaan toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vastuu varastointipaikasta ja kaikista 
siitä johtuvista oikeudellisista 
velvollisuuksista olisi siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ja kun 
kaikki saatavilla oleva näyttö viittaa siihen, 
että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin 
eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon hyväksymispäätösluonnoksista 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
hyväksymisestä, ja niiden olisi 
perusteltava kaikki poikkeamat komission 
lausunnosta. Samoin kuin yhteisön tasolla 
tehtävän varastointilupaluonnosten 
tarkastuksen, myös 
hyväksymispäätösluonnosten tarkastuksen 
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(26) Vastuu varastointipaikasta olisi 
siirrettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jos ja kun kaikki saatavilla oleva näyttö 
viittaa siihen, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy täysin eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen. Toiminnanharjoittajan olisi 
laadittava tätä varten raportti, jossa 
osoitetaan kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle siirron 
hyväksymiseksi. Kaikki 
hyväksymispäätösluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa
sitovan lausunnon 
hyväksymispäätösluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa niiden toimittamisesta.
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
voisivat hyväksyä siirron vain, jos 
komission sitova lausunto on myönteinen. 
Samoin kuin yhteisön tasolla tehtävän 
varastointilupaluonnosten tarkastuksen, 
myös hyväksymispäätösluonnosten 
tarkastuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä. 
Samoin lainsäädännöllisin ehdoin kuin 
lupien myöntämistä koskevien 
menettelyjen yhteydessä jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava avoimuus ja
vastuuvelvollisuus siirron hyväksymisessä 
ja varmistettava, että yleisöllä on 
asianmukaiset ja todelliset 
mahdollisuudet tutustua tietoon, 
osallistumisoikeudet ja mahdollisuudet 
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käyttää oikeuskeinoja.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan sitovaa tarkastelua yhteisön tasolla, jotta voitaisiin taata asianomaisten 
vaatimusten yhdenmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus 123
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia 
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen.

(27) Kun vastuu on siirretty, säännölliset 
tarkastukset voitaisiin lopettaa ja 
valvontaa voidaan vähentää tasolle, joka 
mahdollistaa vuotojen tai merkittävien 
häiriöiden havaitsemisen. Jos havaitaan 
merkittäviä häiriöitä tai vuotoja, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Jos varastointipaikka on 
suljettu tai vastuu on siirretty 
epätarkkojen tai väärien tietojen 
perusteella, toiminnanharjoittajan tulisi 
edelleen olla vastuussa kustannuksista, 
jotka johtuvat korjaavista toimenpiteistä, 
sekä ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuneista vahingoista. Kaikissa 
muissa tapauksissa aiheutuvat 
kustannukset olisi katettava rahastosta, 
joka rahoitetaan toiminnanharjoittajien 
maksuosuuksilla ja jonka hallinnasta 
vastaa toimivaltainen viranomainen.

Or. en

Perustelu

Vastuun siirtämisen jälkeen harjoitettava valvonta antaa lisäturvaa ja takaa, että 
varastointipaikat toimivat edelleen ennustetulla tavalla, vuodot havaitaan ja mahdollisesti 
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tarvittavat korjaavat toimet voidaan toteuttaa.

Tarkistus 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia 
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen.

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen 
seurannan olisi jatkuttava ainakin 
seuraavat 100 vuotta. Jos havaitaan 
merkittäviä häiriöitä tai vuotoja, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Jos varastointipaikka on 
suljettu epätarkkojen tai väärien tietojen 
perusteella, toiminnanharjoittajan tulisi 
edelleen olla vastuussa kustannuksista, 
jotka johtuvat korjaavista toimenpiteistä, 
sekä ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuneista vahingoista. Kaikissa 
muissa tapauksissa aiheutuvat 
kustannukset olisi katettava rahastosta, 
jota rahoitetaan yhdessä 
toiminnanharjoittajien sekä 
sähköntuottajien maksuosuuksilla ja 
jonka hallinnasta vastaa toimivaltainen 
viranomainen.

Or. en

Perustelu

Geologien mukaan ongelmia voi esiintyä vielä yli 100 vuoden kuluttua varastointipaikan 
sulkemisesta. Sähköntuottajien ja varastointipaikkojen toiminnanharjoittajien tulisi yhdessä 
maksaa hiilidioksidin varastoinnin aiheuttamien vahinkojen korjaamiskustannukset.
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Tarkistus 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen.

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seurantaa 
voidaan vähentää, mutta se olisi
palautettava täysin ennalleen, jos ilmenee 
vuotoja tai merkittäviä häiriöitä. Entiseltä 
toiminnanharjoittajalta ei tulisi periä 
kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu on 
siirretty, paitsi kun vahingon on 
aiheuttanut toiminnanharjoittajan virhe 
tai huolimattomuus, vaikka vahinko 
tapahtuisikin vasta 18 artiklassa 
tarkoitetun siirron jälkeen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että varastointipaikassa harjoitetaan tietyntasoista seurantaa sen sulkemisen 
jälkeen ja ennen kuin injektoidun hiilidioksidin tila on täysin vakiintunut.

Tarkistus 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
siihen, että sulkemiseen ja sulkemisen 
jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet, 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

(28) Jotta voitaisiin taata, että sulkemiseen 
ja sulkemisen jälkeiseen aikaan liittyvät 
velvollisuudet, direktiivin 2003/87/EY ja 
direktiivin 2004/35/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä näistä 
direktiiveistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä vuotojen 
tai merkittävien häiriöiden sattuessa 
voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
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hakija ennen lupahakemuksen jättämistä 
huolehtii rahoituksesta rahavakuuden tai 
muun vastaavan järjestelyn avulla.

hakija ennen lupahakemuksen jättämistä 
huolehtii rahoituksesta rahavakuuden tai 
muun vastaavan järjestelyn avulla.

Or. en

Perustelu

Tulisi varautua rahoitukseen sen takaamiseksi, että ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) 
mukaiset velvoitteet täytetään.

Tarkistus 127
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
siihen, että sulkemiseen ja sulkemisen 
jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet, 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hakija ennen lupahakemuksen jättämistä
huolehtii rahoituksesta rahavakuuden tai 
muun vastaavan järjestelyn avulla.

(28) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
siihen, että sulkemiseen ja sulkemisen 
jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet, 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hakija ennen varastointipaikan 
käyttämistä huolehtii rahoituksesta 
rahavakuuden tai muun vastaavan 
järjestelyn avulla.

Or. en

Perustelu

Vähennetään kustannuksia.
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Tarkistus 128
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin 
ja yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla.
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan siirto- ja 
varastointikapasiteetin. Koska yhteisön 
laajuista hiilidioksidin varastoinnin ja 
siirtämisen infrastruktuuria ei ole, 
jäsenvaltioiden tulisi voida myöntää 
poikkeus kolmansien osapuolten 
harjoittamasta säännellystä käytöstä, jotta 
kannustettaisiin hiilidioksidi-
infrastruktuuriin tehtävien investointeja. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

Or. en

Perustelu

Jos varastointipaikkojen ja siirtoverkkojen käyttäminen kolmansien osapuolten toimesta 
tehdään riippuvaiseksi kansallisista hiilidioksidin päästöjen vähentämisvelvoitteista, tämä 
johtaisi varastointipaikkojen ja siirtoverkkojen toiminnanharjoittajien epätasa-arvoiseen 
kohteluun eri jäsenvaltioissa. On myönnettävä poikkeuksia kolmansien osapuolten 
säännellystä pääsystä hiilidioksidin varastointipaikkoihin ja siirtoverkkoihin.
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Tarkistus 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla.
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä tarkoittaa, että 
siirtotoiminnan harjoittajien olisi oltava 
täysin riippumattomia sekä 
varastointipaikkojen 
toiminnanharjoittajista että käyttäjistä (eli 
sähköntuottajista). Jälkimmäisten olisi 
katettava kaikki kustannukset, jotka 
johtuvat hiilidioksidin siirrosta 
talteenottopaikasta varastointipaikkaan. 
Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää
itse siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevista ehdoista pitäen tavoitteenaan 
oikeudenmukaista ja vapaata pääsyä ja 
ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla.
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.
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Or. en

Perustelu

Sähköntuottajilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet käyttää varastointikapasiteettia. 
Niiden on kannettava kaikki niiden hiilidioksidipäästöjen talteenotosta, siirtämisestä ja 
varastoinnista aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 130
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin 
ja yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla.
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista 
nopeasti.

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen avoimesta ja 
syrjimättömästä käyttöoikeudesta
riippumatta mahdollisten käyttäjien 
maantieteellisesti sijainnista Euroopan 
unionissa pitäisi tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää
komissiota kuullen pitäen tavoitteenaan 
oikeudenmukaista ja vapaata pääsyä ja 
ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä rajat ylittävien
hiilidioksidin kuljetusvirtojen kysynnän.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää taata, että Kreikan kaltaisten jäsenvaltioiden toiminnanharjoittajat eivät joudu 
tarpeettomasti muita huonompaan asemaan maantieteellisen sijaintinsa tai 
varastointipaikkojen kehittämisen mahdollisten rajoitusten vuoksi.

Tarkistus 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden syrjimättömältä pohjalta. Tämä 
olisi tehtävä tavalla, josta kukin jäsenvaltio 
voi itse päättää pitäen tavoitteenaan 
oikeudenmukaista ja vapaata pääsyä ja 
ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista nopeasti.
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Or. de

Perustelu

Puolueettomat ja julkiset arviointiperusteet eivät riitä varmistamaan syrjimättömyyttä, joka 
kuitenkin sisämarkkinoilla olisi varmistettava tärkeänä arviointiperusteena.

Tarkistus 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tarvitaan säännöksiä, joilla 
varmistetaan, että rajat ylittävien 
hiilidioksidin siirtojen, rajat ylittävien 
varastointipaikkojen tai rajat ylittävien 
varastointikompleksien ollessa kyseessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
yhdessä tämän direktiivin ja kaikkien 
muiden yhteisön säädösten vaatimuksia.

(30) Tarvitaan säännöksiä, joilla 
varmistetaan, että rajat ylittävien 
hiilidioksidin siirtojen, rajat ylittävien 
varastointipaikkojen tai rajat ylittävien 
varastointikompleksien ollessa kyseessä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
yhdessä tämän direktiivin ja kaikkien 
muiden yhteisön säädösten vaatimuksia
sekä kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, 
joissa jäsenvaltiot ja/tai yhteisö ovat 
osapuolina. Tässä tapauksessa olisi 
sovellettava myös direktiivin 85/337/ETY 
7 artiklan säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin rajat ylittävissä kuljetuksissa ja/tai varastoinnissa on noudatettava kaikkia 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin vaatimuksia sekä kaikkia sellaisten 
kansainvälisten sopimusten vaatimuksia, joiden sopimuspuolia jäsenvaltiot tai komissio ovat.
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Tarkistus 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava rekisteri kaikista suljetuista 
varastointipaikoista ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin olisi sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja, jotka 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
on otettava huomioon asiaa koskevissa 
suunnittelu- ja lupamenettelyissä. Rekisteri 
on myös toimitettava komissiolle.

(31) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava rekisteri kaikista toimivista ja
suljetuista varastointipaikoista ja niitä 
ympäröivistä varastointikomplekseista ja 
pidettävä se ajan tasalla. Rekisteriin olisi 
sisällyttävä myös näiden alueiden 
kolmiulotteista rakennetta kuvaavia 
karttoja, jotka toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on otettava huomioon asiaa 
koskevissa suunnittelu- ja 
lupamenettelyissä. Rekisteri on myös 
toimitettava komissiolle.

Or. en

Perustelu

Myös toimivat varastointipaikat olisi rekisteröitävä.

Tarkistus 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista. Kyseisten 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(33) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista. Kyseisten 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. Tämän 
direktiivin mukaisesti myönnetystä luvasta 
johtuvien velvollisuuksien, mukaan 
luettuna velvollisuus toteuttaa korjaavia 
toimenpiteitä, vakavista rikkomisista, 
joiden seurauksena hiilidioksidia pääsee 
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maaperään, ilmaan tai veteen, 
toiminnanharjoittajien olisi oltava 
edelleen rikosoikeudellisessa vastuussa 
noudattaen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2008/XX/EY 
ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin.

Or. en

Perustelu

Jotta ympäristön ja terveyden suojelun taso olisi sama koko yhteisössä, tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden vakavan rikkomisen tulisi kuulua kaikissa jäsenvaltioissa rikoslain 
piiriin.

Tarkistus 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Direktiivi 85/337/ETY olisi 
muutettava siten, että sen soveltamisalaan 
lisätään tässä direktiivissä tarkoitetut 
hiilidioksidivirtojen talteenotto ja siirto 
geologista varastointia varten sekä 
hiilidioksidin varastointipaikat. Direktiivi 
96/61/EY olisi muutettava siten, että sen 
soveltamisalaan lisätään 
hiilidioksidivirtojen talteenotto geologista 
varastointia varten mainitun direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.
Direktiivi 2004/35/EY olisi muutettava 
siten, että sen soveltamisalaan lisätään 
tässä direktiivissä tarkoitettujen 
varastointipaikkojen käyttö.

(35) Direktiivi 85/337/ETY olisi 
muutettava siten, että sen soveltamisalaan 
lisätään tässä direktiivissä tarkoitetut 
hiilidioksidivirtojen talteenotto ja siirto 
geologista varastointia varten sekä 
hiilidioksidin varastointipaikat. Direktiivi 
96/61/EY olisi muutettava siten, että sen 
soveltamisalaan lisätään 
hiilidioksidivirtojen talteenotto geologista 
varastointia varten mainitun direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.
Direktiivi 2004/35/EY olisi muutettava 
siten, että sen soveltamisalaan lisätään
hiilidioksidin siirto geologista varastointia 
varten sekä tässä direktiivissä 
tarkoitettujen varastointipaikkojen käyttö.

Or. en
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Perustelu

Myös hiilidioksidin siirtämisen tulisi kuulua ympäristövastuusta annetun direktiivin 
2004/35/EY soveltamisalaan.

Tarkistus 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Siirtyminen vähähiiliseen 
sähköntuotantoon edellyttää, että uudet 
investoinnit fossiilisia polttoaineita 
käyttävään sähköntuotantoon tehdään 
siten, että päästöjen merkittävä 
vähentäminen on entistä helpompaa. 
Tämän vuoksi tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 
23 päivänä lokakuuta 2001 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/80/EY olisi muutettava 
siten, että siinä edellytetään, että kaikissa 
polttolaitoksissa, joiden alkuperäinen 
rakennus- tai käyttölupa on myönnetty
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, 
on laitosalueella sopiva tila hiilidioksidin 
talteenotto- ja paineistuslaitteistoille, ja 
että sopivien varastointipaikkojen ja 
siirtoverkkojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

(37) Tiettyjen suurista polttolaitoksista 
ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen 
rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 2001 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/80/EY olisi muutettava 
siten, että siinä edellytetään, että uudet 
polttolaitokset, joiden kapasiteetti on 200 
megawattia tai enemmän, voivat saada 
luvan vain, jos niiden päästöt ovat 
vähemmän kuin 350 g hiilidioksidia/kWh.

Or. en

Perustelu

Ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi sähköntuottajille on asetettava päästöjen 
enimmäisrajat.
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Tarkistus 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten tapahtuvaa 
siirtoa sekä geologista varastointia varten.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin vaatimuksia tulisi soveltaa myös hiilidioksidin siirtämiseen.

Tarkistus 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys ympäristön kannalta 
turvallista hiilidioksidin geologista 
varastointia varten osana 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin oikeudellisen kehyksen luomisessa tärkeintä on 
taata, ettei terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä aiheudu.
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Tarkistus 139
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys ympäristön kannalta 
turvallista hiilidioksidin geologista 
varastointia varten.

Or. en

Perustelu

Keväällä 2007 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmissä kehotettiin jäsenvaltioita 
ja komissiota toteuttamaan ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi uusissa fossiilisia polttoaineita käyttävissä laitoksissa mahdollisuuksien mukaan 
vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 140
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia sekä 
selluloosabiomassasta saadun hiilen 
varastointia maaperään varten.

Or. en

Perustelu

Jos direktiivi käsittelee hiilidioksidin geologista varastointia, huomioon on otettava kaikki 
varastointitavat ja erityisesti sellaiset tavat, jotka eivät aiheuta mitään riskiä ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle.
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Tarkistus 141
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten osana 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Or. de

Tarkistus 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten osana 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Or. de

Perustelu

Tällä täydennyksellä täsmennetään hiilidioksidin varastoinnin varsinaista tavoitetta, eli 
ilmastonsuojelua. Tavoitteen nimeäminen on tärkeää direktiivin muiden säännösten 
muotoilemisen kannalta.
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Tarkistus 143
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit
voidaan mahdollisimman hyvin estää tai
niitä voidaan vähentää.

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on tarjota vaihtoehto hiilidioksidin
vapauttamiselle ilmakehään eristämällä 
se pysyvästi ja turvallisesti maan alle
siten, että voidaan mahdollisimman hyvin 
estää kielteiset vaikutukset ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön. Hiilidioksidin 
geologista varastointia pidetään vain 
osapuolten välisenä menettelynä, jolla 
pyritään pysäyttämään ilmastonmuutos 
mahdollisimman nopeasti.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä voidaan pitää hyväksyttävänä vain, jos siinä säädetään hiilidioksidin eristämisestä 
siten, että se on pysyvää, turvallista eikä sillä ole kielteistä vaikutusta ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön. Hiilidioksidin geologinen varasointi ei ole kestävä ja pysyvä ratkaisu 
ilmastonmuutokseen, vaan se on niin kutsuttu "ketjun loppupään ratkaisu". Siksi sitä tulisi 
pitää vain osapuolten välisenä menettelynä siirryttäessä vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan tekniikkaan.

Tarkistus 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit
voidaan mahdollisimman hyvin estää tai

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on eristää hiilidioksidi pysyvästi ja 
turvallisesti maan alle siten, että voidaan 
estää ympäristölle tai ihmisten terveydelle
aiheutuvien kielteisten vaikutusten 
mahdolliset riskit.
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niitä voidaan vähentää.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidi on varastoitava turvallisesti ja pysyvästi.

Tarkistus 145
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit
voidaan mahdollisimman hyvin estää tai 
niitä voidaan vähentää.

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että maanpäälliselle ympäristölle ja 500 
metrin säteelle injektointikohdasta 
ulottuvalla suojavyöhykkeellä asuville 
asukkaille aiheutuvat kielteiset vaikutukset 
voidaan estää.

Or. pl

Perustelu

On tärkeää ottaa mukaan "suojavyöhykkeen" käsite.

Tarkistus 146
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat mahdolliset
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vaikutukset ja niistä mahdollisesti ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit voidaan
mahdollisimman hyvin estää tai niitä 
voidaan vähentää.

kielteiset vaikutukset ja niistä mahdollisesti 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit 
voidaan estää tai eliminoida.

Or. en

Perustelu

Tiukempi sanamuoto ei jätä sijaa väärintulkinnalle liittyen direktiivin tavoitteeseen, joka on 
ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin varastointi geologisissa muodostumissa.

Tarkistus 147
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit voidaan 
mahdollisimman hyvin estää tai niitä 
voidaan vähentää.

2. Maanalaisissa geologisissa 
muodostumissa tapahtuvan geologisen 
varastoinnin tarkoituksena on hiilidioksidin 
pysyvä eristäminen siten, että ympäristölle 
aiheutuvat kielteiset vaikutukset ja niistä 
mahdollisesti ihmisten terveydelle 
aiheutuvat riskit voidaan mahdollisimman 
hyvin estää tai niitä voidaan vähentää.

Or. en

Tarkistus 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit voidaan 

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit voidaan 
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mahdollisimman hyvin estää tai niitä 
voidaan vähentää.

mahdollisimman hyvin estää tai – jos tämä 
ei ole mahdollista – niitä voidaan 
vähentää.

Or. de

Perustelu

Täydennyksellä tehdään selväksi, että ilmastonsuojelun ohella direktiivin ensisijaisena 
tavoitteena on kielteisten ympäristövaikutusten torjuminen ja että vähentäminen riittää vain, 
kun estäminen ei ole mahdollista. Näin varmistetaan yhteneväisyys muiden vastaavien 
ympäristödirektiivien (ympäristödirektiivin 1 artikla) kanssa.

Tarkistus 149
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit voidaan 
mahdollisimman hyvin estää tai niitä 
voidaan vähentää.

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit voidaan 
mahdollisimman hyvin estää tai niitä 
voidaan vähentää. Hiilen maaperään 
tallentamisen tarkoituksena on 
hedelmällisyyden ja vedenpidätyskyvyn 
parantaminen sekä hiilidioksidin 
loppusijoitus.

Or. en

Perustelu

Jos direktiivin on määrä käsitellä hiilidioksidin geologista varastointia, huomioon on otettava 
kaikki varastointitavat ja erityisesti sellaiset tavat, jotka eivät aiheuta mitään riskiä ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle.
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Tarkistus 150
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet sen takaamiseksi, että 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
suoritetaan vaarantamatta ihmisten 
terveyttä, vahingoittamatta ympäristöä ja 
erityisesti niin, ettei vedelle, ilmalle, 
maaperälle, kasveille ja eläimille aiheudu 
riskiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön muita direktiivejä, kuten jätepuitedirektiiviä, vastaava 
säännös, ja se vahvistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua.

Tarkistus 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan hiilidioksidin 
geologiseen varastointiin jäsenvaltioiden 
alueilla, niiden talousvyöhykkeillä ja 
niiden mannerlaatoilla, siten kuin ne on 
määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa (UNCLOS).

1. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
jäsenvaltioiden alueilla, niiden 
talousvyöhykkeillä ja niiden 
mannerlaatoilla, siten kuin ne on määritelty 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksessa (UNCLOS).
Hiilivedyn laajennettu talteenotto jätetään 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en
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Perustelu

Hiilivedyn laajennettua talteenottoa harjoitetaan jo, ja se on taloudellisesti kannattavaa 
toimintaa. Lisäksi hiilivedyn laajennettu talteenotto ei välttämättä tuo mukanaan 
päästövähennyksiä.

Tarkistus 152
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus, pois luettuna hiilidioksidin 
varastointi pysyvästi tai teollisessa 
mittakaavassa öljy- tai 
luonnonkaasuesiintymien alle niiden 
hyödyntämisen parantamiseksi, tai 
tilanteet, joissa tämä voisi parantaa 
työpaikan turvallisuutta 
runsasmetaanisissa hiilikaivoksissa.

Or. pl

Perustelu

Tällä tarkoitetaan mahdollisuutta käyttää hiilidioksidin varastointia aktiivisesti fossiilisten 
polttoaineiden tuotannon yhteydessä.

Tarkistus 153
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
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jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus.

jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus, eikä hiilidioksidin geologiseen 
varastointiin tai hiilidioksidia sisältävien 
kaasuseosten injektointiin, kun kyseessä 
on toimi, jolla pyritään lisäämään 
hiilivetyjen käyttöä varastointipaikassa.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvitetty yksiselitteisesti, että hiilidioksidin injektointi hiilivetyjen käytön lisäämiseksi 
(öljyn tai kaasun laajennettu talteenotto) jätetään direktiivin jätetään direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai että direktiivi jättää tämän viime kädessä jäsenvaltioiden 
tulkinnan varaan. Siksi tarvitaan selvennystä.

Tarkistus 154
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus. Sitä sovelletaan kuitenkin 
esittelyhankkeisiin ja kaupallisiin 
hankkeisiin, joissa on tarkoitus varastoida 
yhteensä vähintään 100 kilotonnia.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena ei ole jättää direktiiviä soveltamatta kaupallisiin hiilidioksidin 
varastointihankkeisiin.



PE409.630v01-00 60/89 AM\734307FI.doc

FI

Tarkistus 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainittujen alueiden ulkopuolelle 
ulottuviin geologisiin muodostumiin ei ole 
sallittua.

3. Hiilidioksidin varastointi
varastointipaikkaan, jonka 
varastointikompleksi ulottuu 1 kohdassa 
mainittujen alueiden ulkopuolelle, ei ole 
sallittua. Tätä ei sovelleta, jos tätä 
direktiiviä vastaava suojataso taataan 
koko varastointipaikan alueella.

Or. de

Perustelu

Geologiset muodostumat voivat ulottua tuhansien kilometrien päähän. Siksi ei ole 
tarkoituksenmukaista kieltää varastointia geologiseen muodostumaan, joka ulottuu EU:n 
rajojen ulkopuolelle. Kun hiilidioksidia varastoidaan varastointipaikkaan, jonka 
varastointikompleksi ylittää EU:n rajat, on sitä vastoin varmistettava, että varastoitu 
hiilidioksidi ei voi karata seuraamuksetta rajan toisella puolella.

Tarkistus 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans,

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainittujen alueiden ulkopuolelle 
ulottuviin geologisiin muodostumiin ei ole 
sallittua.

3. Hiilidioksidin geologinen varastointi, 
varastointi meren pohjan alle mukaan 
luettuna, 1 kohdassa mainittujen alueiden 
ulkopuolelle ulottuviin geologisiin 
muodostumiin ei ole sallittua.
Hiilidioksidin varastointia meren pohjan 
alle jatketaan niiden kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti, joissa jäsenvaltiot 
ja/tai yhteisö ovat osapuolina.

Or. en
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Perustelu

Geologien mukaan hiilidioksidin varastoiminen vähemmän kuin 1 000 metrin syvyydessä 
aiheuttaa vakavia vuotoriskejä. Hiilidioksidin tulevassa varastoinnissa tulisi noudattaa 
kansainvälisiä sopimuksia ja vaatimuksia.

Tarkistus 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen 
ei ole sallittua.

4. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainitun alueen sisä- tai ulkopuolella 
olevaan vesipatsaaseen ei ole sallittua.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen ei ole sallittua.

Tarkistus 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hiilidioksidin varastointi tiheään 
asutuilla alueilla ei ole sallittua.

Or. en

Perustelu

Koska tekniikkaa ei ole koskaan sovellettu suuressa mittakaavassa, on vielä paljon 
epävarmuutta liittyen kansanterveydelle aiheutuviin riskeihin. Hiilidioksidia ei pidä 
varastoida ihmisten jalkojen alle, ennen kuin ollaan täysin varmoja siitä, ettei siitä aiheudu 
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liikaa riskiä.

Tarkistus 159
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’hiilidioksidin geologisella 
varastoinnilla’ hiilidioksidivirtojen 
injektointia ja varastoimista maanalaisiin 
geologisiin muodostumiin;

(1) ’hiilidioksidin geologisella 
varastoinnilla’ hiilidioksidivirtojen 
injektointia ja varastoimista maanalaisiin 
geologisiin muodostumiin pysyvästi tai 
pitkiä aikoja geologisella asteikolla;

Or. en

Perustelu

Lisätään yleistä luottamusta hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin myönteiseen 
vaikutukseen.

Tarkistus 160
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’hiilidioksidin geologisella 
varastoinnilla’ hiilidioksidivirtojen 
injektointia ja varastoimista maanalaisiin 
geologisiin muodostumiin;

(1) ’hiilidioksidin geologisella 
varastoinnilla’ hiilidioksidivirtojen 
injektointia ja ympäristön kannalta 
turvallista varastoimista maanalaisiin 
geologisiin muodostumiin;

Or. en

Perustelu

Katso perustelua 1 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) 'hiilivedyn laajennetulla 
talteenotolla' muuta hiilivedyn 
talteenottoa kuin injektoimalla tai muilla 
keinoin tapahtuvaa luonnollista 
talteenottoa;

Or. en

Perustelu

Hiilivedyn laajennetun talteenoton määrittely.

Tarkistus 162
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään
hiilidioksidin varastointiin;

(3) ’varastointipaikalla’ hiilidioksidin 
varastointiin tarkoitettua erityistä pinta-
alaa mukaan lukien sen huoltovälineet ja 
tilavuus syvyysmitan mukaan 
määriteltynä;

Or. en

Perustelu

Mielestämme termejä "varastointipaikka", "varastointikompleksi" ja "geologinen 
muodostuma" ei käytetä asianmukaisesti ehdotuksessa kokonaisuudessaan 3 artiklan 
määritelmät mukaan lukien. Ydinjätteitä koskeva yhteisön lainsäädäntö antaa direktiiville 
erinomaisen pohjan. "Varastointipaikka" viittaa varaston maantieteelliseen määrittelyyn, 
määritettyyn pinta-alueeseen, sen alla olevaan tilavuuteen, sen oikeudelliseen suojeluun sekä 
yleisesti ottaen sen huoltovälineisiin.
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Tarkistus 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään 
hiilidioksidin varastointiin;

(3) ’varastointipaikalla’ määriteltyä aluetta 
geologisessa muodostumassa, jota 
käytetään hiilidioksidin geologiseen
varastointiin, sekä siihen liittyviä pinta- ja 
injektointilaitteistoja;

Or. en

Perustelu

Jotkin geologiset muodostumat ovat hyvin suuria, ja ne voidaan jakaa eri maiden kesken. 
Geologinen muodostuma tulisi voida jakaa useaksi varastointipaikaksi niin, että kullekin 
niistä tulee myöntää erillinen lupa.

Tarkistus 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään 
hiilidioksidin varastointiin;

(3) ’varastointipaikalla’ geologisessa 
muodostumassa sijaitsevaa rajoitettua 
aluetta, jota käytetään hiilidioksidin 
varastointiin;

Or. de

Perustelu

Asiantuntijoiden näkökulmasta varastointipaikka on suuremman geologisen muodostuman 
pienempi ja rajattu alue, mutta ei normaalisti tietty muodostuma.
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Tarkistus 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään
hiilidioksidin varastointiin;

(3) 'varastointipaikalla' erityistä geologisen 
muodostuman osaa, joka sopii 
käytettäväksi hiilidioksidin varastointiin;

Or. en

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 166
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään 
hiilidioksidin varastointiin;

(3) ’varastointipaikalla’ geologisessa 
muodostelmassa olevaa erityistä aluetta, 
jota käytetään hiilidioksidin varastointiin;

Or. pl

Perustelu

"Varastointipaikka" ei ole "geologisen muodostuman" synonyymi. Hiilidioksidia ei varastoida 
kaikkialle geologiseen muodostumaan; sitä varastoidaan pikemminkin tiettyyn 
muodostumassa olevaan paikkaan.
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Tarkistus 167
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’geologisella muodostumalla’ 
litostratigraafista yksikköä, jossa voidaan 
erottaa ja kartoittaa toisistaan erottuvia 
kivilajikerroksia;

(4) ’geologisella muodostumalla’ 
litostratigraafista perusyksikköä, jossa 
voidaan erottaa toisistaan erottuvia 
kivilajeja ja joka antaa mahdollisuuden 
laatia kuvaus ja erilaisia geologisia 
karttoja (mukaan luettuna esimerkiksi 
geologiset kaivoskartat) liitteiden I ja II 
mukaisesti;

Or. pl

Perustelu

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym.

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista mitattavissa 
olevaa hiilidioksidin vapautumista 
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varastointikompleksista maan 
pintakerrokseen, pohjaveteen, 
ilmakehään tai hydrosfääriin, ja se 
varmistetaan tarvittaessa parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa 
hyödyntävillä seurantajärjestelmillä;

Or. en

Perustelu

Ensisijaisena tavoitteena on sen takaaminen, että hiilidioksidin varastointi on turvallista 
ympäristön kannalta eikä se aiheuta riskiä ihmisten terveydelle. Pohjavesi on lisättävä tähän 
direktiiviin, koska se on vesipuitedirektiivin vaatimus.

Tarkistus 169
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista
mihin tahansa ympäristön osaan;

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin, joka pysyy toissijaisessa varastointimuodostumassa kompleksin ulkopuolella 
(näin voi käydä, koska kompleksia ei ole määritelty asianmukaisesti), ei pidä johtaa 
päästöoikeuksien palauttamiseen, koska hiilidioksidi on yhä pysyvästi varastoituna. 
Varastointilupa olisi luonnollisesti ajantasaistettava.
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Tarkistus 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) 'vuodolla' kaikenlaista hiilidioksidin
huomattavaa vapautumista 
varastointikompleksista;

Or. en

Perustelu

Täsmennetään määritelmää ja mukautetaan se komission kuvaukseen kansainvälisen 
ilmastonmuutospaneelin hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista laatiman 
erityiskertomuksen mukaisesti.

Tarkistus 171
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) ’vuodolla’ merkittävää hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

Or. de

Perustelu

Ilman kyseistä muutosta "vuodon" merkitys voidaan käsittää siten, että taataan absoluuttinen 
tiiviys. Tämä on teknisesti mahdotonta eikä myöskään turvallisuusteknisistä syistä 
perusteltua.
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Tarkistus 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5)’vuodolla’ kaikkea mitattavissa olevaa
hiilidioksidin vapautumista 
varastointikompleksista;

Or. de

Perustelu

Tämänhetkinen muotoilu voidaan ymmärtää siten, että varaston käyttäminen ja sulkeminen 
edellyttää sitä, että vähäistenkin hiilidioksidimäärien vapautuminen estetään. Tämä on sekä 
käytännössä mahdotonta että turvallisuusteknisistä syistä tai ilmastosyistä perusteetonta. 
Direktiivissä olisi siksi tehtävä selväksi, että "vuodosta" on kyse vain silloin, kun käytettävissä 
olevan tieteellisen tason mukaisesti voidaan todeta, että varastointikompleksista tapahtuu 
mitattavissa olevaa vapautumista.

Tarkistus 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointipaikasta;

Or. en

Perustelu

Varastointipaikan tulisi olla viitekohtana vuodon määrittelyssä mahdollisimman suuren 
eheyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
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Tarkistus 174
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 6 kohta
[OP6NRACTYES]

Komission teksti Tarkistus

(6) ’varastointikompleksilla’ 
varastointipaikkaa ja sitä ympäröiviä 
geologisia alueita, joilla voi olla vaikutusta 
varastoinnin eheyteen ja varmuuteen 
(sekundaariset hiilidioksidia sitovat 
muodostumat);

(6) ’varastointikompleksilla’ 
varastointipaikkaa, joka koostuu 
maanpäällisestä osasta, johon 
injektointilaitteisto asennetaan, sekä 
maanalaisesta osasta suuren tyhjän 
alueen muodossa (kambriset luolat tai 
huokoiset massiiviset kivet), ja sitä 
ympäröiviä geologisia alueita, joilla voi 
olla vaikutusta varastoinnin eheyteen ja 
varmuuteen;

Or. pl

Perustelu

Varastointikompleksi muodostuu paitsi varastointipaikasta niin myös maanpäällisestä osasta.

Tarkistus 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'hydraulisella yksiköllä' 
hydraulisesti kytköksissä olevaa huokoista 
tilaa, jossa paine voidaan mitata teknisin 
keinoin ja jota rajaavat esteet (murtumat, 
suolakerrostumat, litologiset rajat) tai 
muodostuman kiilat tai reunat;

Or. de
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Perustelu

Hydrauliseksi yksiköksi kutsuttavassa rakenteessa voi olla useampia varastointipaikkoja. 
Hydraulinen yksikkö ulottuu alueellisesti 3 artiklan 6 kohdassa määriteltyä 
"varastointikompleksia" laajemmalle. Tällaisessa rakenteessa rinnakkaiset 
injektointitoiminnot voivat vaikuttaa merkittävästi toisiinsa. Siksi varastointiluvat on 
myönnettävä ajallisesti samanaikaisesti vain yhdelle toimijalle.

Tarkistus 176
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’tutkimuksella’ mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat
muun muassa geologiset tutkimukset 
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin ja 
poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista;

(7) ’tutkimuksella’ mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista varten 
toteutettavia tiettyjä menettelyjä, jotka on 
laadittu puolueettomien teknisten ja 
ympäristöllisten arviointiperusteiden 
pohjalta, mukaan luettuna muun muassa 
geologiset tutkimukset fysikaalisin tai 
kemiallisin menetelmin ja poraukset 
geologisten tietojen hankkimiseksi 
mahdollisen varastointikompleksin 
sisältävän alueen geologisista kerroksista;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella määritellään "tutkimus" tarkemmin.
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Tarkistus 177
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’tutkimuksella’ mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat 
muun muassa geologiset tutkimukset
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin ja 
poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista;

(7) ’tutkimuksella’ mahdollisten 
varastointikompleksien arvioimista 
erityisellä menettelyllä, johon kuuluvat 
muun muassa geofysikaaliset tutkimukset 
ja poraukset geologisten tietojen 
hankkimiseksi mahdollisen 
varastointikompleksin kerroksista;

Or. en

Perustelu

Näiden syvällä olevien varastojen kohdalla on parempi puhua geofysikaalisista tutkimuksista 
geologisten tutkimusten asemesta. Lisäksi "fysikaalisin ja tai kemiallisin menetelmin" on 
turha. Siksi ehdotetaan näiden sanojen poistamista.

Tarkistus 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’tutkimusluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta;

(8) 'tutkimusluvalla' toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta geologisessa muodostumassa, 
joka on todettu sopivaksi 4 artiklassa 
asetettujen ehtojen mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Lupia tutkimuspaikoille ei pitäisi myöntää, ellei paikka ole täysin turvallinen.

Tarkistus 179
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’tutkimusluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta;

(8) ’tutkimusluvalla’ jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen kansallisen 
lainsäädännön ja tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella määritellään tarkemmin tutkimusluvan myöntävä viranomainen.

Tarkistus 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 9 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) 'siirtotoiminnan harjoittajalla' 
luonnollista tai oikeushenkilöä, sekä 
yksityistä että julkista, joka on täysin 
riippumaton varastointipaikan 
toiminnanharjoittajasta ja käyttäjästä (eli 
sähköntuottajasta) ja harjoittaa tai 
hallinnoi hiilidioksidin siirtoa 
varastointipaikkaan tai jolle on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
luovutettu ratkaiseva taloudellinen 
päätäntävalta siirtoverkon teknisen 
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toiminnan suhteen;

Or. en

Perustelu

Siirtotoiminnan harjoittaja määritellään ja sen tulisi olla täysin riippumaton 
varastointipaikan toiminnanharjoittajasta ja sähköntuottajasta.

Tarkistus 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’varastointiluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
varastointipaikassa;

(10) 'varastointiluvalla' toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
varastointipaikassa ja joka sisältää kaikki 
9 artiklan mukaisesti vaadittavat 
osatekijät;

Or. en

Perustelu

Varastointiluvan tulee käsittää kaikki 9 kohdassa tarkoitetut osatekijät.

Tarkistus 182
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) ’merkittävällä muutoksella’ mitä 
tahansa muutosta, jolla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai 
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ihmisten terveyteen; muutos voitaisiin 
määrittää tulokseksi, joka saadaan 
vertaamalla tiettyjä ennen hiilidioksidin 
injektointia ja se jälkeen kerättyjä 
ratkaisevia arvoja (kuten liuoksen pH-
arvoa, sen happamuus- tai 
emäksisyysastetta);

Or. en

Perustelu

Tiettyjen ratkaisevien arvojen vertaaminen "ennen" hiilidioksidin injektointia 
varastointipakkaan ja sen "jälkeen" voisi antaa tieteellisen varmuuden siitä, miten termejä 
"muutos" ja "merkittävä" tulisi tulkita.. "Injektointia edeltäviä" taustatietoja verrataan 
"jälkikäteen" saatuihin tietoihin, jotka ovat varastointipaikkavaiheen normaalin käytön 
tietoja, jolloin ero voidaan havaita ja sitä voidaan arvioida helposti. Ratkaisevia tekijöitä 
voisivat olla merkittävät ympäristöä ja turvallisuutta kuvaavat kuvaukset (kuten pH-arvo).

Tarkistus 183
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) ’merkittävällä muutoksella’ mitä 
tahansa ehdotettua/suunniteltua 
rakenteen tai käytön muutosta, jolla voi 
olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön
tai ihmisten terveyteen;

Or. en

Perustelu

"Merkittävää muutosta" ja "merkittävää häiriötä" ei määritellä selvästi tekstissä, eikä käy 
ilmi, onko niiden välinen ero siinä, että toinen on tarkoituksellinen ja toinen vain seuraus.
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Tarkistus 184
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla vaikutuksia suojavyöhykkeen 
asukkaiden terveyteen tai 
varastointipaikan maanpäälliseen tai 
maanalaiseen geologiseen ympäristöön;

Or. pl

Perustelu

Tarkistus on tärkeä, koska siinä täsmennetään "merkittävän muutoksen" käsitettä.

Tarkistus 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön tai ihmisten terveyteen;

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyttä mahdollisesti haittaava muutos tulisi myös katsoa merkittäväksi 
muutokseksi.
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Tarkistus 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön tai terveyteen;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään käsitteistöön, jota käytetään 1 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 
kohdassa.

Tarkistus 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’hiilidioksidivirralla’ hiilidioksidin 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa;

(12) 'hiilidioksidivirralla' hiilidioksidin 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa, joka sisältää vähintään 
98 prosenttia hiilidioksidia ja johon ei ole 
lisätty jätteitä tai muuta ainetta niiden 
hävittämistä varten ja joka ei sisällä 
syövyttäviä aineita, kuten H2S and SO2;

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidivirtojen tulisi olla mahdollisimman puhtaita, eivätkä ne saa sisältää syövyttäviä 
aineita, koska ne aiheuttavat riskejä sekä siirron että varastoinnin aikana.
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Tarkistus 188
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’hiilidioksidivirralla’ hiilidioksidin 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa;

(12) ’hiilidioksidivirralla’ hiilidioksidin 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa, jossa on vähintään 99,9 % 
hiilidioksidia;

Or. en

Perustelu

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 189
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’hiilidioksidivirralla’ hiilidioksidin
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa;

(12) ’hiilidioksidivirralla’ fossiilisten 
polttoaineiden polttamisprosessista 
aiheutuvaa aineiden virtaa, jossa on 
vähintään 90 prosenttia hiilidioksidia;

Or. pl
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Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tekstiä.

Tarkistus 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski;

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa, itse 
laitoksen tilassa tai varastointikompleksin 
toiminnassa esiintyvää häiriötä, joka lisää 
merkittävästi vuodon riskiä;

Or. en

Perustelu

Molemmat injektointitoimintoihin ja varastointikompleksin kehitykseen liittyvät näkökohdat 
ovat täydentäviä.

Tarkistus 191
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski;

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai
varastointikompleksissa esiintyvää 
häiriötä, joka lisää vuodon riskiä;

Or. en
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Tarkistus 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai 
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski;

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai 
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski tai 
ympäristölle tai ihmisten terveydelle 
aiheutuva riski;

Or. en

Perustelu

Ensisijaisena tavoitteena on sen takaaminen, että hiilidioksidin varastointi on turvallista 
ympäristön kannalta eikä se aiheuta riskiä ihmisten terveydelle.

Tarkistus 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai 
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski;

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai 
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski tai 
riskejä ympäristölle tai terveydelle;

Or. de

Perustelu

Geologisen varastoinnin (1 artiklan 2 kohta) sekä 4 artiklan 2 kohdan soveltamisalan 
pohjalta merkittävien häiriöiden määritelmän on katettava myös ympäristölle tai terveydelle 
aiheutuvat riskit, joita voi esiintyä vuotoriskien ohella. Ympäristön ja terveyden suojelulla on 
merkitystä paitsi varaston valinnan niin myös sen käytön ja mahdollisten korjaavien 
toimenpiteiden kannalta, ja se on yleisen hyväksynnän keskeinen edellytys.
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Tarkistus 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) ’korjaavilla toimenpiteillä’ mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi tai 
vuotojen sulkemiseksi, jotta hiilidioksidin 
vapautuminen varastointikompleksista
voidaan estää tai minimoida;

(17) 'korjaavilla toimenpiteillä' mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi, jotta
mahdollinen vuoto voidaan estää tai
pysäyttää;

Or. en

Perustelu

Korjaavilla toimilla ei pidä minimoida vuotoja, vaan ne on pysäytettävä. Pienillä vuotuisilla 
vuodoilla voi olla jonkin ajan kuluttua suuri vaikutus. Jos suljetun varastointipaikan 
vuosittainen vuotoaste on esimerkiksi 1 %, kaikki varastoitu hiilidioksidi vuotaisi ilmakehään 
muutaman vuosikymmenen kuluttua.

Tarkistus 195
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) ’korjaavilla toimenpiteillä’ mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi tai 
vuotojen sulkemiseksi, jotta hiilidioksidin 
vapautuminen varastointikompleksista 
voidaan estää tai minimoida;

(17·) ’korjaavilla toimenpiteillä’ mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi tai 
vuotojen sulkemiseksi, jotta hiilidioksidin 
vapautuminen varastointikompleksista 
voidaan estää tai pysäyttää;

Or. en
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Perustelu

Koska direktiivillä pyritään hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan 
ympäristöystävälliseen käyttöön, joka auttaisi vähentämään ilmastonmuutosta 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kautta, korjaavilla toimilla pitäisi pyrkiä estämään 
tai pysäyttämään hiilidioksidin vapautuminen varastointipaikasta.

Tarkistus 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’hiilidioksidin varastointipaikan 
sulkemisella’ hiilidioksidin injektoinnin 
lopettamista lopullisesti kyseiseen 
varastointipaikkaan;

(18) ’hiilidioksidin varastointipaikan 
sulkemisella’ hiilidioksidin injektoinnin 
lopettamista lopullisesti kyseiseen 
varastointipaikkaan, mukaan luettuna 
jälleenrakennustoimenpiteet, kuten 
injektointilaitoksen purkaminen ja 
varastointipaikkojen tiivistäminen;

Or. de

Perustelu

"Sulkemisen" käsite sisältää kaivostoiminnan näkökulmasta jälleenrakennustoimenpiteet, ja 
sitä olisi niin ollen käytettävä myös tässä. Myöhemmässä tekstissä käsitettä ei käytetä 
yhdenmukaisesti: ts. vain "injektointitoiminnan lopettamisena" kuten myös 18 kohdan 
määritelmässä, ja muissa yhteyksissä myös jälleenrakennustoimenpiteet mukaan luettuna.

Tarkistus 197
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18) ’hiilidioksidin varastointipaikan 
sulkemisella’ hiilidioksidin injektoinnin 
lopettamista lopullisesti kyseiseen 
varastointipaikkaan;

(18) ’hiilidioksidin varastointipaikan 
sulkemisella’ hiilidioksidin injektoinnin 
lopettamista varastointikompleksin 
geologiseen osaan ja kaikkien vuotojen 
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ehkäisemistä sinetöimällä hiilidioksidin 
vuotokohdat;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella määritellään tarkemmin hiilidioksidin varastointipaikan sulkeminen.

Tarkistus 198
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) ’siirtoverkolla’ putkiverkkoa, myös
siihen liittyviä paineenkorotusasemia, jota 
käytetään hiilidioksidin siirtämiseen 
varastointipaikkaan.

(20) ’siirtoverkolla’ asennelmaa, joka 
koostuu putkiverkosta ja sen venttiileistä, 
säiliöistä ja pumpusta, mukaan luettuna 
siihen liittyvät paineenkorotusasemat, ja
jota käytetään hiilidioksidin jatkuvaan 
siirtämiseen varastointikompleksiin, 
mukaan luettuna erilliskuljetuksiin 
tarkoitetut säiliöt.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella määritellään "siirtoverkko" tarkemmin.

Tarkistus 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) 'talteenottoon valmiilla laitoksella' 
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polttolaitosta [jonka kapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia 
(lämpöenergiaa) ja], jonka 
asennuspaikalla on riittävästi tilaa 
tarvittaville laitteille hiilidioksidin 
ottamiseksi talteen ja sen tiivistämiseksi ja 
jonka käytettävissä olevat sopivat 
varastointipaikat ja siirtomahdollisuudet 
on arvioitu asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tarpeen, kun otetaan huomioon Puolan muutosehdotukset 35 a artiklan 
tekstiin ja 32 artiklan poistaminen.

Tarkistus 200
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) 'hydraulisella yksiköllä' 
hydraulisesti kytköksissä olevia huokosten 
välejä, joissa paine voidaan mitata 
teknisin keinoin.

Or. en

Perustelu

Jos samassa hydraulisessa yksikössä toimii monia eri varastoja, tämä vaikuttaa väistämättä 
muihin hydraulisessa yksikössä oleviin varastoihin. Yhdessä hydraulisessa yksikössä 
varastointilupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan.
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Tarkistus 201
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) 'seurannalla' tietojen keräämistä ja 
raportointivelvoitteita kaikin liitteessä I 
kuvatuin tavoin, jotta voidaan taata 
hiilidioksidin ympäristön kannalta 
turvallinen varastointi kolmessa 
vaiheessa:
(a) injektointia edeltävät tiedot tai 
taustatiedot,
(b) injektointivaiheen tai 
varastointipaikan käytön aikana, ja
(c) sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen tai 
pysyvä seurantavelvoite.
Kaikista seurantavaiheista on tehtävä 
riittävä ja erillinen arviointi ja validointi 
tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Seuranta on menettely, jonka avulla taataan, että

a. saavutetaan jokin asetettu arvo,

b. tämän seurantavaiheen toteuttaminen kirjataan, ja

c. tulokset ilmoitetaan.
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Tarkistus 202
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) 'seurannalla' tietojen keräämistä ja 
raportointivelvoitteita liitteessä I 
mukaisesti, jotta voidaan taata 
hiilidioksidin ympäristön kannalta 
turvallinen varastointi kolmessa 
vaiheessa:
(a) injektointia edeltävät tiedot tai 
taustatiedot,
(b) injektointivaiheen tai 
varastointipaikan käytön aikana, ja
(c) sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen tai 
pysyvä seurantavelvoite.
Kaikista seurantavaiheista on tehtävä 
riittävä ja erillinen arviointi.

Or. en

Perustelu

Seuranta tulisi käsittää tarkistusmenettelynä, jonka avulla varmistetaan, että hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin tavoite on saavutettu ja että seurantatoimien toteuttaminen on 
kirjattu. Prosessin seuranta on keskeisellä sijalla, jotta voidaan taata julkinen hyväksyntä 
hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille sekä tekniikan ympäristöystävälliselle käytölle 
niin, että voidaan saavuttaa päätavoite, joka on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Tarkistus 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 c) 'tarkistamisella' menettelyä, jonka 
avulla taataan asianmukaisten ja 
tieteellistä tietoa vastaavien 
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seurantamenettelyjen toteutuminen;

Or. en

Perustelu

Seurantaan tulisi liittää tarkistukset ja validointi varastointipaikan turvallisuuden 
takaamiseksi.

Tarkistus 204
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 d) 'hiilellä' hiilen rakennetta, joka on 
tulosta selluloosabiomassan pyroliittisesta 
käsittelystä.

Or. en

Tarkistus 205
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 e) 'maaperällä' kasvillisuutta tukevaa 
maaekosysteemin pintakerrosta.

Or. en



PE409.630v01-00 88/89 AM\734307FI.doc

FI

Tarkistus 206
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 f) 'demonstrointihankkeilla' 
hankkeita, joilla on tarkoitus esitellä 
vuoteen 2014 mennessä hiilidioksidin 
ympäristöystävällistä pitkän aikavälin 
varastointia tämän direktiivin vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2007 ja 2008 keväällä pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokouksien päätelmissä 
mainittujen demonstrointihankkeiden avulla saadaan tarvittava käytännön kokemus hiilen 
talteenotto- ja varastointitekniikan käytöstä teollisuudessa.

Tarkistus 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 20 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 g) 'validoinnilla' menettelyä, jolla 
taataan, että "asetetut rajat" antavat 
mahdollisuuden riittävään valvontaan, 
joka koskee hiilidioksidin vuodon riskejä 
ja ympäristölle, ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheutuvia kielteisiä 
vaikutuksia;

Or. en

Perustelu

Seurantaan tulisi liittää tarkistukset ja validointi varastointipaikan turvallisuuden 
takaamiseksi.
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