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Amendement 80
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Text proposed by the Commission Amendement

(3) In de mededeling van de Commissie 
van 10 januari 2007 "De wereldwijde 
klimaatverandering beperken tot 2 graden 
Celsius - Het beleid tot 2020 en daarna" 
wordt beklemtoond dat in de context van 
een geplande wereldwijde vermindering 
van de broeikasgasemissies met 50% 
tegen 2050 een vermindering met 30% in 
de ontwikkelde wereld tegen 2020 vereist 
is, wat moet oplopen tot 60-80% in 2050, 
dat deze vermindering in technologisch 
opzicht haalbaar is en dat de baten veel 
groter zijn dan de kosten, maar dat, om dit 
te bereiken, alle matigingsopties open 
moeten blijven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Daar de klimaatsituatie ernstiger is dan werd aangenomen, en we de gevolgen moeten 
aanvaarden van dit nieuwe wetenschappelijke inzicht en onze doelen voor het afremmen van de 
klimaatverandering hoger moeten stellen, zie voorgestelde wijziging in 3 bis (nieuw) van 
Wijkman. Tot voor kort was de wetenschap het erover eens dat het veilige gebied om de 
ernstigste gevolgen van klimaatverandering  te voorkomen lag bij 450 ppm, terwijl thans uit 
nieuwe bevindingen blijkt dat het kritieke peil reeds begint vanaf 350 ppm.. 

Amendement 81
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Uit recente wetenschappelijke 
bevindingen blijkt dat de concentratie 
koolstofdioxide in de atmosfeer moet 
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worden terug gebracht tot minder dan 350 
deeltjes per miljoen. Uiteindelijk moet de 
EU ernaar streven van de uitworp van 
broeikasgassen uit fossiele brandstoffen 
in de Europese Unie  uiterlijk op 1 
januari 2050 geleidelijk te hebben 
afgeschaft, hetgeen inhoudt dat de 
uitworp in 2035 met 60% en in 2050 met 
80 tot 90% wordt beperkt. 

Or. en

Motivering

Daar de klimaatsituatie ernstiger is dan werd aangenomen, is op het onlangs in Tällberg, 
Zweden gehouden forum  waaraan werd deelgenomen door wetenschappers van NASA en het 
Milieu-instituut van Stockholm voorgesteld dat we het CO2-gehalte in de atmosfeer om 
rampzalige gevolgen te voorkomen terugdringen tot minder dan 350 ppm (deeltjes per miljoen). 
Tot voor kort was de wetenschap het erover eens dat het veilige gebied om de ernstigste 
gevolgen van klimaatverandering  te voorkomen lag bij 450 ppm, terwijl thans uit nieuwe 
bevindingen blijkt dat het kritieke peil reeds begint vanaf 350 ppm..

Amendement 82
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Text proposed by the Commission Amendment

(4) Koolstofafvang en -opslag (Carbon 
Capture and Storage - CCS) is één van de 
middelen om de klimaatverandering te 
matigen. De techniek bestaat erin dat de 
door industriële installaties uitgestoten 
kooldioxide (CO2) wordt opgevangen, 
wordt getransporteerd naar een 
opslaglocatie en daar ten slotte wordt 
geïnjecteerd in een geschikte geologische 
formatie met het oog op opslag voor 
onbeperkte duur. 

(4) Koolstofafvang en -opslag (Carbon 
Capture and Storage - CCS) is één van de 
middelen om de klimaatverandering te 
matigen. De techniek bestaat erin dat de 
door industriële installaties uitgestoten 
kooldioxide (CO2) wordt opgevangen, 
wordt getransporteerd naar een 
opslaglocatie en daar ten slotte wordt 
geïnjecteerd in een geschikte 
ondergrondse geologische formatie met 
het oog op opslag voor onbeperkte duur. 

Or. pl
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Motivering

Koolstofafvang en -opslag (Carbon Capture and Storage - CCS) is niet het enige middel om de 
klimaatverandering te matigen.

In artikel 3 van het document wordt erop gewezen dat de geologische opslag van koolstofdioxide 
een proces is dat plaats vindt in ondergrondse rotsformaties.

Amendement 83
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis)  Een andere vorm van 
koolstofvastlegging is via omzetting van 
cellulosehoudende biomassa in nuttige 
gassen en koolstof. Koolstof kan opnieuw 
in de bodem worden gebracht, met als 
gevolg dat de vruchtbaarheid en het 
vasthouden van aanzienlijk beter worden 
terwijl het vrijkomen traag verloopt. Uit 
waarnemingen van enkele duizenden 
jaren oude koolstofresten blijkt dat de 
structuur in hoge mate stabiel is, zodanig 
dat hij kan worden beschouwd als 
techniek voor vastlegging en opslag van 
koolstof. Koolstof kan dan een vorm van 
vastlegging van atmosferische koolstof 
zijn en in aanmerking komen voor 
koolstofbonus.

Or. en

Amendement 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Afvangen en vastlegging van 
koolstofdioxide is slechts één van 
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maatregelen die worden ontwikkeld ter 
bestrijding van de klimaatverandering, 
naast uitbreiding van de toepassing van 
duurzame vormen van energie en meer 
energiebesparing en doelmatig 
energiegebruik. De lidstaten moeten 
financieringsmaatregelen en andere steun 
met betrekking tot 
energiebesparingsbeleid en 
milieuvriendelijke duurzame vormen van 
energie dan ook niet beperken. In dit 
verband mag de ontwikkeling van 
afvangen en vastleggen van kooldioxide  
onder geen enkel beding tot gevolg 
hebben dat deze acties op het gebied van 
onderzoek en in financieel opzicht worden 
beperkt.

Or. en

Motivering

Op 10 januari 2008 heeft de Commissie het Parlement ervan  op de hoogte gesteld dat op 23 
januari 2008 voorstellen voor richtlijnen zouden worden goedgekeurd inzake maatregelen tegen 
de klimaatverandering, met inbegrip van afvangen en vastleggen van kooldioxide . Bij deze 
gelegenheid heeft de Commissie erop gewezen dat alle maatregelen voor energiebesparing en 
doelmatig energiegebruik moesten worden uitgevoerd  die een duurzame ontwikkeling van de 
EU-economie steunen, met name door te investeren in duurzame energiebronnen en 
terugdringing van de CO2-uitstoot. Afvangen en vastleggen van kooldioxide  is een van deze 
instrumenten, maar niet het enige.

Amendement 85
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Text proposed by the Commission Amendement

Ook op de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 werden de lidstaten en de Commissie 
ertoe aangespoord om te werken aan een 
versterking van onderzoek en ontwikkeling 
op dit gebied en aan de uitwerking van het 
vereiste technische, economische en 
regelgevingskader teneinde de bestaande 
wettelijke belemmeringen voor CCS weg 

Ook op de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 werden de lidstaten en de Commissie 
ertoe aangespoord om te werken aan een 
versterking van onderzoek en ontwikkeling 
op dit gebied en aan de uitwerking van het 
vereiste technische, economische en 
regelgevingskader teneinde de bestaande 
wettelijke belemmeringen voor CCS weg 
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te werken en een milieuvriendelijke CCS 
wordt ingezet in  nieuwe 
elektriciteitscentrales op basis van fossiele 
brandstoffen, zo mogelijk vanaf 2020.

te werken en de ontwikkeling van 
infrastructuurfaciliteiten te bevorderen 
zodat een milieuvriendelijke CCS wordt 
ingezet in  nieuwe elektriciteitscentrales op 
basis van fossiele brandstoffen, zo 
mogelijk vanaf 2020.

Or. pl

Motivering

In de oorspronkelijke tekst werd de nadruk gelegd op het opzetten van een regelgevingskader om 
bestaande juridische belemmeringen weg te nemen. Het heeft geen zin een technisch en 
economisch kader op te zetten zonder infrastructuurfaciliteiten te ontwikkelen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor elk van de elementen afvang, 
transport en opslag van CO2 zijn 
proefprojecten uitgevoerd, maar zij 
moeten nog samengevoegd worden in een 
compleet proces voor afvangen en 
vastleggen van kooldioxide   en de kosten 
van de technologie moeten verlaagd 
worden. De grootste CO2-opslagprojecten 
waarbij Europese ondernemingen 
betrokken zijn, zijn het Sleipner-project in 
de Noordzee (Statoil) en het In Salah-
project in Algerije (Statoil, PB en 
Sonatrach). Andere lopende projecten zijn 
het Vattenfall-project te Schwarze Pumpe 
in de Duitse deelstaat Brandenburg en het 
CCS-project van Total in het Lacq-bekken 
in Frankrijk.

Or. de
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Motivering

Verduidelijking van het amendement in het ontwerpadvies dat de tot dusverre uitgevoerde 
projecten geen demonstratie- maar proefprojecten waren.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor ieder onderdeel van 
afvangen, verfvoer en opslag van CO2 
zijn op kleinere schaal 
demonstratieprojecten uitgevoerd dan 
vereist is voor industriële toepassing 
ervan. Zij moeten echter nog worden 
opgenomen in een volledig proces van 
afvangen en vastleggen van kooldioxide, 
en de technologische kosten moeten 
worden teruggedrongen. De grootste 
CO2-opslagprojecten waarbij Europese 
ondernemingen betrokken zijn, zijn het 
Sleipner-project in de Noordzee (Statoil) 
en het In Salah-project in Algerije 
(Statoil, BP en Sonatrach). De 
grootschalige proefprojecten die 
momenteel lopen zijn het Schwartze 
Pumpe project in Duitsland (Vattenfall), 
het CCS project in bekken van de Lacq in 
Frankrijk (Total),en hetEl Bierzo project 
in Spanje (CIUDEN).

Or. es
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Amendement 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Naast een juridisch kader voor 
opslaglocaties moeten, om de toepassing 
van technologieën voor het afvangen en 
vastleggen van kooldioxide zo snel 
mogelijk prikkels in het leven worden 
geroepen voor verdere ontwikkeling van 
de technologie, steun voor de opstelling 
van demonstratie-installaties, alsook een 
door de lidstaten te bepalen juridisch 
kader ter waarborging van het vervoer.

Or. de

Motivering

Verduidelijking van de noodzaak van aanvullende gerechtelijke besluiten met het oog op 
financiële steun voor CCS-technologieën en demonstratie-installaties.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Behalve voor een 
wetgevingskader voor de opslaglocatie, 
moet er zo snel mogelijk gezorgd worden 
voor stimuleringsmaatregelen voor de 
verdere ontwikkeling van de technologie, 
steun voor de bouw van demonstratie-
installaties en voor een door de lidstaten 
opgezet wetgevingskader voor het 
transport, om erin te slagen het gebruik 
van technologie voor het afvangen en 
vastleggen van kooldioxide verder te 
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ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de noodzaak van meer wettelijke besluiten inzake en financiële steun voor 
technologie op het gebied van afvangen en vastleggen van kooldioxide  en demonstratie-
installaties.

Amendement 90
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De opslag van CO2 in 
geologische formaties die vallen buiten het 
territoriale bereik van deze richtlijn en de 
opslag van CO2 in de waterkolom mogen 
niet toegestaan zijn.

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn moet 
voornamelijk van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten voor complexen, 
zowel energie-installaties met een 
capaciteit van 300 MW of meer als 
opslagcomplexen met een totale geplande 
opslagcapaciteit van 100 kiloton CO2 of 
meer. De opslag van CO2 in geologische 
formaties die vallen buiten het territoriale 
bereik van deze richtlijn mag niet zijn 
toegestaan zijn tenzij er ter zake een 
behoorlijke mate van internationale 
overeenstemming bestaat..Het is verboden
CO2 op te slaan in de waterkolom.

Or. pl

Motivering

De schaal van demonstratieprojecten moet worden aangegeven niet alleen met betrekking tot 
CO2-opslag, maar eveneens tot energieproductie.
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Amendement 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De opslag van CO2 in 
geologische formaties die vallen buiten het 
territoriale bereik van deze richtlijn en de
opslag van CO2 in de waterkolom mogen 
niet toegestaan zijn.

(14) Deze richtlijn dient alleen te gelden 
voor de geologische opslag van CO2
binnen het grondgebied van de lidstaten, 
hun exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. Opslag van CO2 in 
dichtbevolkte gebieden mag noch binnen 
noch buiten het territoriale bereik van deze 
richtlijn worden toegestaan. Opslag van 
CO2 in de waterkolom en opslag op een 
diepte van minder dan 1000 meter onder 
de zeebodem mag noch binnen noch
buiten het territoriale bereik van deze 
richtlijn worden toegestaan.
Voorts mag de geologische opslag van 
CO2, waaronder ook opslag op een diepte 
van meer dan 1000 meter onder de 
zeebodem,  niet worden toegestaan buiten 
het territoriale bereik van deze richtlijn.
Opslag in formaties onder de zeebodem 
mag alleen plaatsvinden in 
overeenstemming met internationale 
overeenkomsten waarbij de lidstaten en/of 
de Gemeenschap partij zijn.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen rechtspraak inzake de geologische opslag van CO2 buiten de Europese Unie. 
Volgens de geologie ontstaat er door de opslag van CO2 op een diepte van minder dan 1000 
meter ernstig gevaar van lekkage. Voorts bestaat er, doordat de technologie nog nooit op grote 
schaal is toegepast, een groot aantal onzekerheden met betrekking tot de gevaren voor de 
volksgezondheid. Totdat we er volstrekt zeker van zijn dat er geen onaanvaardbare gevaren 
bestaan, moeten we CO2 niet opslaan onder de voeten van de mensen.
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Amendement 92
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer. Deze drempel lijkt ook passend 
voor andere relevante communautaire 
wetgeving. De opslag van CO2 in 
geologische formaties die vallen buiten het 
territoriale bereik van deze richtlijn en de 
opslag van CO2 in de waterkolom mogen 
niet toegestaan zijn.

(14) Deze richtlijn moet gelden voor de 
geologische opslag van CO2 binnen het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
continentaal plat. De richtlijn mag niet 
gelden voor onderzoeksprojecten. Zij moet 
echter van toepassing zijn op 
demonstratieprojecten. De opslag van CO2
in geologische formaties die vallen buiten 
het territoriale bereik van deze richtlijn en 
de opslag van CO2 in de waterkolom 
mogen niet toegestaan zijn.

Or. en

Motivering

De drempel voor demonstratieprojecten buiten de richtlijn om is veel te laag en zou tal van 
demonstratieprojecten onmogelijk maken.

Amendement 93
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Na afronding van de 12 
demonstratieprojecten moet de Commissie 
op de grondslag vaan de opgedane 
ervaringen en tegen de achtergrond van 
de technologische vooruitgang, de 
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uitvoering en levensvatbaarheid van de 
projecten beoordelen en ter zake een 
verslag opstellen. Op de grondslag van dat 
verslag moet de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel indienen tot wijziging van deze 
richtlijn en de specificatie van de 
technische elementen, opdat de resultaten 
van de milieu- en veiligheidsbeoordeling 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De demoprojecten dragen bij tot de verwerving van de technische ervaring die noodzakelijk is 
voor de veilige en economisch verantwoorde toepassing van technologie inzake afvangen en 
vastleggen van kooldioxide. Na afronding van de projecten moet de Commissie hen beoordelen 
en vervolgens een voorstel indienen tot wijziging van onderhavig voorstel voor een richtlijn 
overeenkomstig nieuwe wetenschappelijke elementen en technologische ontwikkelingen. 

Amendement 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Verbeterde koolwaterstofwinning 
(herwinning van meer koolwaterstof dan 
op natuurlijke wijze door vloeistofinjectie 
of andere manieren wordt geproduceerd) 
dient van de werkingssfeer van de 
richtlijn te worden uitgesloten. Verbeterde 
koolwaterstofwinning is economisch 
levensvatbaar en wordt tot dusver ook als 
zodanig uitgevoerd. Verbeterde 
herwinning van koolwaterstoffen doet de 
klimaatuitstoot echter niet afnemen, maar 
produceert meer fossiele brandstoffen, 
dus meer uitstoot. Daarom dient 
geologische opslag overeenkomstig deze 
richtlijn dit procédé uit te sluiten.
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Or. en

Motivering

Verbeterde herwinning van koolwaterstoffen vindt reeds plaats en vormt een economisch 
rendabele activiteit. Bovendien levert verbeterde herwinning van koolwaterstoffen geen netto 
vermindering van de uitstoot op.

Amendement 95
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Er moet voorrang worden 
gegeven aan systemische oplossingen die 
opvoering van de doelmatigheid van het 
energiegebruik mogelijk moeten maken, 
bij voorbeeld door de vergassing van 
steenkool in zuurstof, gevolgd door de 
uitstoot van het gas in het gasnet, waar 
het vervolgens beschikbaar kan worden 
gesteld voor gedistribueerde gezamenlijke 
of drieledige opwekking.

Or. en

Amendement 96
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 

(15) Als wordt besloten of een geologische 
formatie moet worden gebruikt als 
opslaglocatie, wordt niet alleen rekening 
gehouden met de milieu- en 
veiligheidsnormen overeenkomstig deze 
richtlijn, maar eveneens met andere 
wezenlijke belangen van lidstaten, met 
name economische en financiële 
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mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als er geen belangrijk 
lekkagerisico bestaat en, in ieder geval, als 
er naar alle waarschijnlijkheid geen 
belangrijke risico's optreden voor het 
milieu en de volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

belangen in verband met de bescherming 
van koolwaterstofreserves, het belang van 
een lidstaat bij een hoge mate van 
zelfvoorziening met koolwaterstoffen en 
de belangen van een lidstaat als eigenaar 
van koolwaterstofreserves. Deze 
wezenlijke belangen vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. De 
lidstaten moeten het recht behouden om de 
gebieden op hun grondgebied te bepalen 
waarbinnen opslaglocaties mogen worden 
geselecteerd. Dit omvat het recht van 
lidstaten geen opslag toe te staan op hun 
grondgebied of delen daarvan. De selectie 
van geschikte opslaglocaties is cruciaal om 
te waarborgen dat het opgeslagen CO2
volledig en voor onbeperkte tijd ingesloten 
blijft. Een site mag daarom uitsluitend als 
opslaglocatie worden geselecteerd als er 
geen belangrijk lekkagerisico bestaat en, in 
ieder geval, als er naar alle 
waarschijnlijkheid geen belangrijke risico's 
optreden voor het milieu en de 
volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt uitsluitend in verband met de keuze van opslaglocaties verwezen naar 
gevaren voor milieu en gezondheid.  In de lidstaten is er waarschijnlijk eveneens sprake van 
andere (met name economische en financiële) wezenlijke belangen in verband meet de keuze van 
koolwaterstofreserves. Duidelijk moet worden gesteld dat deze belangen niet onder de richtlijn 
vallen.

Deze zin moet worden opgenomen om de rechten van lidstaten te verduidelijken.
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Amendement 97
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als er geen belangrijk 
lekkagerisico bestaat en, in ieder geval, als 
er naar alle waarschijnlijkheid geen 
belangrijke risico's optreden voor het 
milieu en de volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als er geen 
lekkagerisico bestaat en, in ieder geval, als 
er naar alle waarschijnlijkheid geen 
belangrijke risico's optreden voor het 
milieu en de volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen. Ingeval 
van opslag in zoute watervoerende lagen 
is het nuttig rekening te houden met 
eventueel gebruik in de toekomst als 
drinkwaterbron. Tegelijkertijd moet de 
openbaarheid van de keuzeprocedure 
gewaarborgd zijn door de algemene 
toegang tot en toepassing van de 
Gemeenschapswetgeving inzake inspraak 
te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

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.

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.
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Amendement 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als er geen belangrijk 
lekkagerisico bestaat en, in ieder geval, als 
er naar alle waarschijnlijkheid geen
belangrijke risico's optreden voor het 
milieu en de volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als is aangetoond dat 
er geen lekkagerisico bestaat en geen 
negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor 
het milieu en de volksgezondheid.
Potentiële opslagcomplexen moeten 
daarom worden gekarakteriseerd en 
geëvalueerd overeenkomstig specifieke 
eisen.

Or. en

Motivering

Het is van doorslaggevend belang dat uitsluitend veilige gebieden worden gekozen als 
opslaglocatie. Alvorens er een opslaglocatie wordt gekozen, moet dus aangetoond zijn dat er 
geen gevaar bestaat voor milieu en volksgezondheid.

Amendement 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten een 
realistische beoordeling opstellen van de 
opslagcapaciteit die op hun grondgebeid 
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beschikbaar is en deze beoordelingen vóór 
2012 aan de Commissie doen toekomen.
Deze gegevens moeten openbaar worden 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Tot dusverre weten we niet werkelijk hoeveel opslagcapaciteit er in Europa beschikbaar is. Er 
bestaan verschillende ramingen maar die zijn niet echt nauwkeurig. Het is echter van belang 
duidelijk te bepalen hoeveel CO2 we werkelijk kunnen opslaan.

Amendement 100
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 
aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen 
conflicterend gebruik van het complex is 
toegestaan.

(16) De lidstaten moeten de 
onderzoekprocedures opstellen op basis 
van objectieve technische en 
milieunormen ten einde de gegevens te 
produceren die noodzakelijk zijn om de 
locaties voor CO2-opslag te kiezen. Dit 
soort onderzoek moet voldoen aan de 
eisen inzake vergunningen. De lidstaten 
moeten erover waken dat de procedures 
voor openbare inschrijving voor de 
exploratie van CO2-opslaglocaties open 
staan voor alle entiteiten die aan de 
kerneisen voldoen en over de nodige 
capaciteiten beschikken op basis van 
objectieve en bekend gemaakte criteria.  
Teneinde exploratie-investeringen en 
investeringen in CO2-opslaglocaties aan 
te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor beperkte opslagvolumes en voor een 
beperkte tijd, tijd waarbinnen de houder 
van de vergunning over het door de 
lidstaten verleende exclusieve recht 
beschikt. 
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Or. pl

Motivering

Verzoeken om openbare inschrijvingen moeten eerlijke mededinging mogelijk maken, waardoor 
de bedrijven die technisch het best zijn voorbereid vergunningen kunnen verkrijgen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 
aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 
aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor de tijd die voor uitvoering van de 
werkzaamheden nodig is, en waarbinnen 
de houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.
Worden er geen werkzaamheden verricht 
dan dienen de lidstaten erop toe te zien 
dat de exploratievergunning wordt 
ingetrokken en aan andere entiteiten kan 
worden verleend.
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Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en veiligstelling van investeringen.

Amendement 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 
aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve, bekend gemaakte en niet-
discriminerende criteria. Teneinde 
exploratie-investeringen aan te moedigen 
en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor de tijd die voor uitvoering van de 
werkzaamheden nodig is, waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.
Worden er geen werkzaamheden verricht 
dan dienen de lidstaten erop toe te zien 
dat de exploratievergunning wordt 
ingetrokken en aan andere 
rechtspersonen kan worden verleend.

Or. de
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Motivering

Objectieve en bekend gemaakte normen zijn niet voldoende om niet-discriminatie te waarborgen, 
hoewel dit op de interne markt als belangrijk criterium gewaarborgd moet zijn. Voorts moet 
worden gezorgd voor veiligheid van investeringen en ontbureaucratisering.

Amendement 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria. Teneinde exploratie-investeringen 
aan te moedigen en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

(16) De lidstaten moeten bepalen in welke 
gevallen er exploratie vereist is om de 
gegevens die nodig zijn voor de 
locatieselectie te verzamelen. Een 
dergelijke exploratie moet aan een 
vergunningverplichting onderworpen zijn.
De lidstaten moeten erover waken dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve, bekend gemaakte en niet-
discriminerende criteria. Teneinde 
exploratie-investeringen aan te moedigen 
en te beschermen, moeten 
exploratievergunningen worden uitgereikt 
voor een gebied met beperkt volume en 
voor een beperkte tijd, tijd waarbinnen de 
houder van de vergunning over het 
exclusieve recht beschikt om het potentiële 
CO2-opslagcomplex te exploreren. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gedurende deze periode geen conflicterend 
gebruik van het complex is toegestaan.

Or. en

Motivering

Vergunningen moeten worden verleend op de grondslag van niet-discriminerende normen.



PE409.630v01-00 22/86 AM\734307NL.doc

NL

Amendement 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. Exploitanten van 
opslaglocaties dienen volledig 
losgekoppeld te zijn van de 
energieproducenten. Overeenkomstig het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, moeten 
opwekkers van energie betalen voor de 
kosten van opslag van hun CO2-uitworp.
De opslagvergunning moet het 
belangrijkste instrument zijn om te 
waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Energieproducenten moeten op gelijke basis toegang hebben tot de opslagcapaciteit. Zij moeten 
de kosten van afvangen, vervoer en opslag van hun CO2-uitstoot volledig voor hun rekening 
nemen.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
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geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt. Zijn er 
exploraties verricht en de daarvoor 
benodigde investeringen gedaan, dan kan 
dit bij de houder van de 
exploratievergunning de gerechtvaardigde 
verwachting wekken dat hij ook de 
opslagvergunning zal krijgen.

Or. en

Motivering

Zorg voor prikkels voor de uitvoering van exploratiewerkzaamheden.

Amendement 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt. De 
exploitant die in het algemeen 
aanzienlijke investeringen heeft gedaan, 
dient bij de verlening van de 
opslagvergunning voorrang te genieten 
boven mededingers.

Or. de

Motivering

Zorgt voor prikkels voor de uitvoering van exploratiewerkzaamheden.
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Amendement 107
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Opslaglocaties mogen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

(17) Opslaglocaties kunnen niet worden 
geëxploiteerd zonder een 
opslagvergunning. De opslagvergunning 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
te waarborgen dat aan de wezenlijke eisen 
van deze richtlijn wordt voldaan en dat de 
geologische opslag derhalve op een voor 
het milieu veilige wijze plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Zorgt voor meer duidelijkheid en maakt het onmogelijk dat een opslaglocatie in bedrijf is zonder 
een opslagvergunning.

Amendement 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 
over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 

(18) De lidstaten dienen in de gelegenheid 
te worden gesteld de ontwerp-
opslagvergunningen aan de Commissie 
ter verificatie voor te leggen. 
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Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. de

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 
over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

(18) De lidstaten dienen in de gelegenheid 
te worden gesteld hun ontwerp-
opslagvergunningen aan de Commissie 
ter verificatie voor te leggen.

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit . 
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Amendement 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 
over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

(18) Opslagvergunningen moeten door de 
bevoegde autoriteit in de respectieve 
lidstaten in overleg met de Commissie
worden afgegeven. Ontwerp-
opslagvergunningen moeten worden 
ingediend bij de Commissie die zes 
maanden de tijd heeft om een bindend 
advies uit te brengen. De bevoegde 
autoriteit neemt geen beslissing over de 
definitieve vergunning voordat de 
Commissie haar advies heeft uitgebracht.
Een opslagvergunning mag uitsluitend 
worden verleend als het bindende advies 
van de Commissie positief is. Evaluatie op 
communautair niveau moet bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 
de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Bindend toezicht op Gemeenschapsniveau is noodzakelijk ter waarborging van samenhang in de 
tenuitvoerlegging van de desbetreffende eisen. 

Amendement 111
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 

(18) Alle ontwerp-opslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
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Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-vergunningen.
Bij hun besluitvorming over het al dan niet 
verlenen van een vergunning moeten de 
nationale autoriteiten rekening houden met 
het Commissieadvies en wanneer zij 
daarvan afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-vergunningen.
Bij hun besluitvorming over het al dan niet 
verlenen van een vergunning moeten de 
nationale autoriteiten rekening houden met 
het Commissieadvies en wanneer zij 
daarvan afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap teneinde rekening te 
houden met eventuele 
grensoverschrijdende problemen en moet 
zo het vertrouwen van het publiek in CCS 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. en

Motivering

Bij de herziening van de opslagvergunningen op Gemeenschapsniveau moeten eveneens 
rekening worden gehouden met eventuele grensoverschrijdende problemen in verband met de 
opslag van CO2 in geologische formaties.

Amendement 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Met het oog op een sterkere 
verantwoordingsplicht en meer 
transparantie rond de 
vergunningsprocedures, zien de lidstaten 
erop toe dat het publiek voldoende en 
daadwerkelijke toegang tot informatie, 
inspraakrechten en toegang tot de rechter 
krijgt, waar het gaat om de 
vergunningsprocedures voor zowel 
exploratie als voor opslag, overeenkomstig 
de desbetreffende bepalingen van richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 
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1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten, zoals gewijzigd 
bij richtlijn 2003/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 mei 2003.
Overeenkomstig laatstgenoemde richtlijn 
heeft de burger inspraak in de opstelling 
van sommige plannen en programma's in 
verband met het milieu. Tevens worden 
met betrekking tot inspraak en toegang tot 
de rechtspraak gewijzigd de richtlijnen 
85/337/EEG en 96/61/EG, alsook richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2003 over 
toegang van de burger tot milieugegevens.

Or. en

Motivering

De burger dient met betrekking tot de procedures voor het verlenen van vergunningen voor 
exploratie en opslag voldoende en daadwerkelijke toegang hebben tot informatie, 
inspraakrechten en rechtspraak.

Amendement 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten dienen ter 
ondersteuning van particuliere projecten 
voor het afvangen en vastleggen van 
kooldioxide uitsluitend te zorgen voor een 
bijdrage uit openbare middelen indien in 
vergelijking met de huidige 
broeikasgastechnologie adequate 
beperking van het energieverbruik bij het 
beheer van de nieuwe installatie duidelijk 
gepland is dankzij de nieuwe 
technologieën.

Or. en
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Motivering

Om aan te sluiten bij de algemene EU-doelen om bij te dragen tot beperking van de uitworp van 
broeikasgassen en energiebesparing wanneer nieuwe technologieën in staat zullen zijn 
installaties voor het afvangen en vastleggen van kooldioxide  te steunen indien doelen moeten 
worden verwezenlijkt via beperking van het energiegebruik van betekenis, kunnen de lidstaten in 
actie komen door bij te dragen door middel van terbeschikkingstelling van openbare middelen.

Amendement 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten.
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen. Voor zover mogelijk
recupereert de bevoegde autoriteit alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden, wanneer uit de door 
de exploitant ingediende verslagen of de 
uitgevoerde milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten.
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen. De bevoegde autoriteit 
recupereert alle kosten die de vorige 
exploitant heeft gemaakt.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit recupereert alle kosten die de vorige exploitant heeft gemaakt. De 
voorwaarden voor deze terugvordering worden uiteraard bepaald aan hand van het nationale 
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recht. 

Amendement 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten.
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen. Voor zover mogelijk
recupereert de bevoegde autoriteit alle
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten.
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen en ervoor zorgen 
dat de daaruit voortvloeiende kosten 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, worden teruggevorderd 
van de vorige exploitant.

Or. en

Motivering

Door dit systeem zou het vereiste beginsel van de Commissie dat de vervuiler betaalt, worden 
verstevigd. 
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Amendement 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit.

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
door middel van controle en validering 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit. Bij geologische 
opslag onder de zeebodem dient het 
toezicht zodanig te worden aangepast aan 
de onzekerheid en de operationele 
moeilijkheden die aan de beheersing van 
de technologie voor het afvangen en 
vastleggen van kooldioxide  in het 
mariene milieu verbonden zijn.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de kwaliteit van de door de exploitant uitgevoerde controle sturen. Voorts 
moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de opslag van 
CO2 schade toebrengt aan het mariene milieu. 
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Amendement 117
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid. De lidstaten moeten er 
derhalve over waken dat de exploitant 
tijdens de exploitatiefase het 
opslagcomplex en de injectiefaciliteiten 
monitort op basis van een monitoringsplan 
dat is uitgewerkt overeenkomstig 
specifieke monitoringseisen. Dit plan moet 
worden ingediend bij en goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit..

(21) Monitoring is essentieel om na te gaan 
of geïnjecteerd CO2 zich gedraagt zoals 
verwacht, of er geen migratie of lekkage 
optreedt en of een bepaald waargenomen 
lekkage-incident eventueel schadelijk kan 
zijn voor het milieu en enigerlei vorm van 
leven. De lidstaten moeten er derhalve over 
waken dat de exploitant tijdens de 
exploitatiefase het opslagcomplex en de 
injectiefaciliteiten monitort op basis van 
een monitoringsplan dat is uitgewerkt 
overeenkomstig specifieke 
monitoringseisen. Dit plan moet worden 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat eventuele lekkages mogelijk gevolgen hebben voor de gezondheid niet 
alleen van mensen maar eveneens voor een verscheidenheid van elementen van ecosystemen, 
dient de controle de gevolgen voor alle vormen van leven te omvatten. Het is bij voorbeeld 
belangrijk eveneens de gevolgen voor plaatselijke mariene systemen in het oog te houden, daar 
negatieve gevolgen rechtstreekse gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van deze 
ecosystemen en niet-rechtstreekse gevolgen voor mensen. Het is daarom van wezenlijk belang 
alle vormen van leven te bezien.

Amendement 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Text proposed by the Commission Amendement

(23) Er moeten maatregelen worden 
genomen in verband met de 
aansprakelijkheid bij schade aan de 

(23) Er moeten maatregelen worden 
genomen in verband met de 
aansprakelijkheid bij schade aan de 
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omgeving van de opslaglocatie en het 
klimaat ten gevolge van het falen van de 
insluiting van onbeperkte duur.
Aansprakelijkheid voor milieuschade 
(schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats, het water en de 
bodem) wordt gereguleerd bij 
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade, die moet worden 
toegepast bij de exploitatie van 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn. De aansprakelijkheid voor 
klimaatschade ten gevolge van lekkages 
wordt gereguleerd door de opname van 
opslaglocaties in Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van 
Richtlĳn 96/61/EG van de Raad, krachtens 
welk emissiehandelsrechten moeten 
worden afgestaan voor alle emissies ten 
gevolge van lekkage. Bovendien moet bij 
deze richtlijn de verplichting voor de 
exploitant worden ingevoerd om 
corrigerende maatregelen te nemen in het 
geval van belangrijke onregelmatigheden 
of lekkages, dit op basis van een plan voor 
corrigerende maatregelen dat wordt 
ingediend bij en moet worden goedgekeurd 
door de bevoegde nationale autoriteit.
Wanneer de exploitant nalaat de vereiste 
corrigerende maatregelen te treffen, 
moeten deze maatregelen worden 
vastgesteld door de bevoegde autoriteit die 
de desbetreffende kosten verhaalt op de 
exploitant.

omgeving van de opslaglocatie en het 
klimaat ten gevolge van het falen van de 
insluiting van onbeperkte duur.
Aansprakelijkheid voor milieuschade 
(schade aan beschermde soorten en 
natuurlijke habitats, het water en de 
bodem) wordt gereguleerd bij 
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen 
van milieuschade, die moet worden 
toegepast bij het vervoer van CO2 met het 
oog op geologische opslag en bij de 
exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig deze richtlijn. De 
aansprakelijkheid voor klimaatschade ten 
gevolge van lekkages wordt gereguleerd 
door de opname van opslaglocaties in 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wĳziging 
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad, 
krachtens welk emissiehandelsrechten 
moeten worden afgestaan voor alle 
emissies ten gevolge van lekkage.
Bovendien moet bij deze richtlijn de 
verplichting voor de exploitant worden 
ingevoerd om corrigerende maatregelen te 
nemen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages, dit op 
basis van een plan voor corrigerende 
maatregelen dat wordt ingediend bij en 
moet worden goedgekeurd door de 
bevoegde nationale autoriteit. Wanneer de 
exploitant nalaat de vereiste corrigerende 
maatregelen te treffen, moeten deze 
maatregelen worden vastgesteld door de 
bevoegde autoriteit die de desbetreffende 
kosten verhaalt op de exploitant. De kosten 
voor herstel van de schade aan het milieu 
gedurende transport en opslag in de 
bedrijfs-, afsluitings- en post-
afsluitingsfase, worden, voor zover niet 
door bovengenoemde instrumenten 
gedekt, of indien financiële zekerheid niet 
of in onvoldoende mate beschikbaar is,  
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gedekt uit een fonds dat uit bijdragen van 
de opslagexploitanten en opwekkers van 
energie gezamenlijk wordt gefinancierd 
en door de bevoegde autoriteit wordt 
beheerd. Uit dit fonds moeten eveneens 
normale schade aan eigendommen, 
gezondheid, enz. worden gedekt, waar 
financiële zekerheid niet of in 
onvoldoende mate beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Het vervoer van CO2 dient eveneens onder richtlijn 2004/35/EG te vallen. Energieproducenten 
en exploitanten van locaties moeten gezamenlijk de kosten dragen van herstel van de schade ten 
gevolge van CO2-opslag. 

Amendement 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
blijft de exploitant verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring en controle, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, op basis van een plan voor 
de periode na afsluiting dat moet worden 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit, alsmede voor alle 
daaruit voorvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig andere relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
wordt overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit.

(25) Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
blijft de exploitant verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring en controle, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, op basis van een plan voor 
de periode na afsluiting dat moet worden 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit, alsmede voor alle 
daaruit voorvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig andere relevante
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
wordt overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit. De exploitant blijft gedurende 
tenminste 100 jaar na afsluiting van een 
locatie verantwoordelijk.

Or. en
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Motivering

Volgens geologen kunnen zich, meer dan 100 jaar na sluiting van een locatie, nog steeds 
problemen voordoen.

Amendement 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Alle ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van een 
overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Zoals bij de evaluatie van de 
ontwerp-opslagvergunningen op 
communautaire niveau, moet de 
communautaire evaluatie van ontwerp-
goedkeuringsbesluiten bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 
de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap teneinde zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS te 
versterken, met name in de eerste periode 

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient.
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van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. de

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit.

Amendement 121
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen,
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Alle ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van een 
overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Zoals bij de evaluatie van de 
ontwerp-opslagvergunningen op 
communautaire niveau, moet de 
communautaire evaluatie van ontwerp-
goedkeuringsbesluiten bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient.
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de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap teneinde zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS te 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiarieit .

Amendement 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen,
moet worden overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit indien en wanneer alle 
beschikbare informatie aantoont dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte duur zal ingesloten blijven. In 
dat verband moet de exploitant een verslag 
opstellen waarin wordt gedocumenteerd 
dat aan dit criterium is voldaan, dat hij bij 
de bevoegde autoriteit ter goedkeuring van 
de overdracht indient. Alle ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van een 
overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over bedoelde ontwerp-
goedkeuringsbesluiten. Bij hun 
besluitvorming over het toestaan van een 
overdracht moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Zoals bij de evaluatie van de 
ontwerp-opslagvergunningen op 
communautaire niveau, moet de 

(26) De verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie moet worden overgedragen 
aan de bevoegde autoriteit indien en 
wanneer alle beschikbare informatie 
aantoont dat het opgeslagen CO2 volledig 
en voor onbeperkte duur zal ingesloten 
blijven. In dat verband moet de exploitant 
een verslag opstellen waarin wordt 
gedocumenteerd dat aan dit criterium is 
voldaan, dat hij bij de bevoegde autoriteit 
ter goedkeuring van de overdracht indient.
Alle ontwerp-besluiten ter goedkeuring van 
een overdracht moeten bij de Commissie 
worden ingediend zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden bindend 
advies kan uitbrengen over bedoelde 
ontwerp-goedkeuringsbesluiten.
Goedkeuring van de overdracht door de 
bevoegde nationale autoriteiten moet 
uitsluitend worden verleend als het 
bindend advies van de Commissie gunstig 
is. Zoals bij de evaluatie van de 
ontwerpopslagvergunningen op 
communautaire niveau, moet de 
communautaire evaluatie van 
ontwerpgoedkeuringsbesluiten bijdragen 
tot de samenhang van de tenuitvoerlegging 
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communautaire evaluatie van ontwerp-
goedkeuringsbesluiten bijdragen tot de 
samenhang van de tenuitvoerlegging van 
de eisen van deze richtlijn in het geheel 
van de Gemeenschap teneinde zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS te 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

van de eisen van deze richtlijn in het 
geheel van de Gemeenschap. Volgens 
dezelfde juridische voorschriften en als bij 
de vergunningsprocedure zien de lidstaten 
toe op transparantie en 
verantwoordingsplicht bij de goedkeuring 
van de overdracht, door het publiek 
voldoende en daadwerkelijke toegang tot 
informatie, inspraakrechten en toegang 
tot de rechter te bieden.

Or. en

Motivering

Bindend toezicht op Gemeenschapsniveau is noodzakelijk ter waarborging van samenhang in de 
tenuitvoerlegging van de desbetreffende eisen. 

Amendement 123
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op 
de voormalige exploitant.

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de regelmatige inspecties en de 
controle kan worden beperkt tot een 
niveau dat de vaststelling van lekkages en 
noemenswaardige onregelmatigheden 
mogelijk maakt. Wanneer lekkages of 
belangrijke onregelmatigheden worden 
gesignaleerd, neemt de bevoegde autoriteit 
de nodige corrigerende maatregelen.
Wanneer de afsluiting van de 
opslaglocatie en/of de overdracht van 
verantwoordelijkheid berustte op onjuiste 
of foutieve informatie blijft de exploitant 
aansprakelijk voor de kosten van 
corrigerende maatregelen en eventuele 
schade aan de gezondheid en het milieu.
In alle andere gevallen worden bedoelde 
kosten betaald uit een fonds, dat wordt 
gefinancierd uit bijdragen van de 
exploitanten en beheerd door de bevoegde 
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autoriteit.

Or. en

Motivering

Controle na overdracht van de verantwoordelijkheid geeft extra zekerheid om ervoor te zorgen 
dat opslaglocaties zich blijven gedragen zoals voorspeld, dat lekkages worden gesignaleerd en 
dat, zo nodig, de noodzakelijke corrigerende maatregelen ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Amendement 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Text proposed by the Commission Amendement

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op 
de voormalige exploitant.

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid moet de monitoring 
gedurende ten minste de volgende 100 
jaar worden voortgezet. Wanneer lekkages 
of belangrijke onregelmatigheden worden 
gesignaleerd, moet de bevoegde autoriteit 
de nodige corrigerende maatregelen 
nemen. Wanneer de afsluiting van de 
opslaglocatie berustte op onjuiste of 
foutieve informatie blijft de exploitant 
aansprakelijk voor de kosten van 
corrigerende maatregelen en eventuele 
schade aan de gezondheid en het milieu.
In alle andere gevallen worden bedoelde 
kosten betaald uit eerdergenoemd fonds, 
dat wordt gefinancierd uit bijdragen van 
de exploitanten en beheerd door de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Volgens geologen kunnen zich, meer dan 100 jaar na sluiting van een locatie, nog steeds 
problemen voordoen. Energieproducenten en exploitanten van locaties moeten gezamenlijk de 
kosten dragen van herstel van de schade ten gevolge van CO2-opslag. 
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Amendement 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27

Text proposed by the Commission Amendement

(27)Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op de 
voormalige exploitant.

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag de monitoring
worden beperkt, maar die moet opnieuw
volledig worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op de 
voormalige exploitant, tenzij er schade is 
door de schuld of nalatigheid van de 
exploitant, zelfs indien deze schade zich 
pas voordoet na de in artikel 18 bedoelde 
overdracht.  

Or. en

Motivering

Het is van belang dat er na sluiting van een locatie en totdat de geïnjecteerde CO2 volledig is 
gestabiliseerd, een zekere mate van controle blijft bestaan.

Amendement 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde te waarborgen dat kan 
worden voldaan aan de verplichtingen bij 
afsluiting en in de periode na afsluiting, de 
verplichtingen krachtens de richtlijnen 
2003/87/EG en 2004/35/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijnen om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van lekkages of 
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onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van 
een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens hij de 
vergunningsaanvraag indient.

belangrijke onregelmatigheden. De 
lidstaten moeten erop toezien dat de 
aanvrager van een vergunning een 
financiële regeling, in de vorm van een 
financiële zekerheid of een gelijkwaardig 
instrument, heeft getroffen alvorens hij de 
vergunningsaanvraag indient.   

Or. en

Motivering

Er moeten financiële bepalingen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de verplichtingen 
uit hoofde van de milieu-aansprakelijkheidsrichtlijn 2004/35/EG worden nageleefd.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van 
een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens hij de 
vergunningsaanvraag indient.      

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van 
een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens hij de opslag in gebruik 
neemt.      

Or. en

Motivering

Verlaging van de kosten.
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Amendement 128
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is
Aangezien er geen 
Gemeenschapsdekkende infrastructuur 
bestaat voor opslag en vervoer van CO2, 
moeten de lidstaten de gelegenheid 
hebben afwijkende regelingen toe te staan 
van de gereglementeerde toegang van 
derden, ten einde een prikkel te bieden 
voor investeringen in CO2-infrastructuur. 
De lidstaten moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

Or. en

Motivering

Indien de toegang van derden tot opslaglocaties en vervoersnetten afhankelijk wordt gesteld van 
nationale verplichtingen ter beperking van de CO2-uitworp, zou ongelijke behandeling van de 
exploitanten van opslaglocaties en vervoersnetten in de diverse lidstaten hiervan het gevolg zijn. 
Uitzonderingen op de gereglementeerde toegang van derden tot CO2-opslaglocaties en -
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vervoersnetten  moeten mogelijk zijn.

Amendement 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke 
lidstaat te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit betekent dat de vervoersondernemer 
volledig ontvlochten moet blijven van 
zowel de opslagexploitant als de gebruiker 
(energieproducent). Laatstgenoemde 
draagt alle kosten voor het vervoer van 
CO2 van de afvang naar de opslaglocatie.
De voorwaarden voor toegang tot 
transportnetwerken en opslaglocaties
worden door elke lidstaat bepaald, waarbij 
aan de doelstellingen van billijke en open 
toegang wordt voldaan en waarbij onder 
meer rekening wordt gehouden met de 
transport- en opslagcapaciteit die 
beschikbaar is of redelijkerwijs 
beschikbaar kan worden gesteld, alsmede 
met het aandeel van CO2-afvang en 
geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

Or. en
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Motivering

Energieproducenten moeten op gelijke basis toegang hebben tot de opslagcapaciteit. Zij moeten 
de kosten van afvangen, vervoer en opslag van hun CO2-uitstoot volledig voor hun rekening 
nemen.

Amendement 130
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De 
lidstaten moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

(29) Doorzichtige en niet-discriminerende 
toegang tot de CO2-transportnetwerken en 
-opslaglocaties moet, ongeacht de 
geografische positie van mogelijke 
gebruikers binnen de Europese Unie een 
voorwaarde zijn voor toegang tot of 
concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
koolstof en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
in overleg met de Commissie te bepalen 
manier, waarbij aan de doelstellingen van 
billijke en open toegang wordt voldaan en 
waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met de transport- en 
opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, en met de vraag naar 
grensoverschrijdende stromen van CO2-
vervoer.

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat exploitanten in lidstaten zoals Griekenland geen 
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buitensporig nadeel ondervinden van hun geografische positie of hun mogelijke beperkingen met 
betrekking tot de ontwikkeling van opslaglocaties.

Amendement 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om op niet-discriminatoire grondslag 
regelingen voor potentiële gebruikers te
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een snelle manier te 
kunnen regelen.

Or. de

Motivering

Objectieve en bekend gemaakte normen zijn niet voldoende om niet-discriminatie te waarborgen, 
hoewel dit op de interne markt als belangrijk criterium gewaarborgd moet zijn.
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Amendement 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30

Text proposed by the Commission Amendement

(30) Er zijn bepalingen vereist om te 
waarborgen dat in het geval van 
grensoverschrijdend CO2-transport, 
grensoverschrijdende opslaglocaties of 
grensoverschrijdende opslagcomplexen, de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten gezamenlijk voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn en van de overige 
communautaire wetgeving.

(30) Er zijn bepalingen vereist om te 
waarborgen dat in het geval van 
grensoverschrijdend CO2-transport, 
grensoverschrijdende opslaglocaties of 
grensoverschrijdende opslagcomplexen, de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten gezamenlijk voldoen aan de eisen 
van deze richtlijn en van de overige 
communautaire wetgeving, alsook van de 
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaten en/of de Gemeenschap partij 
zijn. Artikel 7 van richtlijn 85/337/EEG 
moet in dit geval eveneens van toepassing 
zijn.

Or. en

Motivering

Ingeval van grensoverschrijdend vervoer en/of opslag van CO2, moet zijn voldaan aan alle eisen 
van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling, en alle internationale overeenkomsten waarbij 
de lidstaten en/of de Gemeenschap partij zijn dienen te gelden. 

Amendement 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De bevoegde autoriteit moet een 
register aanleggen en bij de tijd houden van 
alle afgesloten opslaglocaties en de 
omliggende opslagcomplexen, inclusief 
kaarten van hun ruimtelijke omvang, 
waarmee door de bevoegde nationale 

(31) De bevoegde autoriteit moet een 
register aanleggen en bij de tijd houden van 
alle fungerende en afgesloten 
opslaglocaties en de omliggende 
opslagcomplexen, inclusief kaarten van 
hun ruimtelijke omvang, waarmee door de 
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autoriteiten rekening moet worden 
gehouden bij hun relevante plannings- en 
vergunningsprocedures. Dit register moet 
ook ter kennis worden gebracht van de 
Commissie.

bevoegde nationale autoriteiten rekening 
moet worden gehouden bij hun relevante 
plannings- en vergunningsprocedures. Dit 
register moet ook ter kennis worden 
gebracht van de Commissie.

Or. en

Motivering

Ook opslaglocaties die in werking zijn, moeten worden geregistreerd. 

Amendement 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende de sancties die worden 
genomen bij inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden vastgesteld. Dergelijke 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende de sancties die worden 
genomen bij inbreuken op de nationale 
bepalingen die overeenkomstig deze 
richtlijn worden vastgesteld. Those 
penalties should be effective, proportionate 
and dissuasive. Voor ernstige inbreuken
op de verplichtingen die uit een krachtens 
deze richtlijn verleende vergunning 
voortvloeien, zoals de verplichting tot het 
nemen van correctieve maatregelen, die 
de emissie van CO2 in de bodem, de lucht 
of het water tot gevolg hebben, is de 
exploitant tevens strafrechtelijk 
aansprakelijk in de zin van richtlijn 
2008//EG van het Europees Parlement en 
de Raad inzake de bescherming van het 
milieu door middel van het strafrecht.

Or. en

Motivering

Met het oog op hetzelfde niveau van milieu- en gezondheidsbescherming in de hele 
Gemeenschap, moeten ernstige overtredingen van de verplichtingen die uit een krachtens deze 
richtlijn verleende vergunning voortvloeien, in alle lidstaten onder het strafrecht vallen. 
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Amendement 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 35

Door de Commissie voogestelde tekst Amendement

(35) Richtlijn 85/337/EEG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook het afvangen 
en het transport met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen, alsook 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn, te doen vallen. Richtlijn 96/61/EG 
moet worden gewijzigd om daaronder het 
afvangen met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen van onder deze 
richtlijn vallende installaties te doen vallen.
Richtlijn 2004/35/EG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook de exploitatie 
van opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn te doen vallen.

(35) Richtlijn 85/337/EEG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook het afvangen 
en het transport met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen, alsook 
opslaglocaties overeenkomstig deze 
richtlijn, te doen vallen. Richtlijn 96/61/EG 
moet worden gewijzigd om daaronder het 
afvangen met het oog op geologische 
opslag van CO2-stromen van onder deze 
richtlijn vallende installaties te doen vallen.
Richtlijn 2004/35/EG moet worden 
gewijzigd om daaronder ook het transport 
van CO2 met het oog op geologische 
opslag en de exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig deze richtlijn te doen 
vallen.

Or. en

Motivering

Het vervoer van CO2 dient eveneens onder richtlijn 2004/35/EG inzake milieuaansprakelijkheid 
te vallen.

Amendement 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De overgang naar 
elektriciteitsproductie met een laag 
koolstofgehalte vergt dat bij nieuwe 
investeringen in elektriciteitsproductie op 
basis van fossiele brandstoffen 

(37) Richtlijn 2001/80/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2001 inzake de beperking van de 
emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote 
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maatregelen worden getroffen om een 
aanzienlijke emissiereductie te 
vergemakkelijken. Te dien einde moet 
Richtlijn 2001/80/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 
inzake de beperking van de emissies van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de 
lucht door grote stookinstallaties worden 
gewijzigd om de eis in te voeren dat alle 
stookinstallaties, waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of de 
oorspronkelijke exploitatievergunning 
wordt verleend na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn, op hun locatie over 
voldoende ruimte voor het afvangen en 
comprimeren van CO2 beschikken en dat 
de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportnetwerken, 
alsmede de technische haalbaarheid van 
modernisering van de installatie met het 
oog op het afvangen van CO2, zijn 
geëvalueerd.

stookinstallaties moet worden gewijzigd 
om de eis in te voeren dat voor nieuwe 
verbrandingsinstallaties met een 
vermogen van 200 megawatt of meer 
uitsluitend vergunning mag worden 
verleend als de uitworp onder de grens 
van 350 g CO2/kWu valt.

Or. en

Motivering

Om onze klimaatdoelen te halen, moeten er maximale emissieniveaus worden vastgesteld.

Amendement 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor het transport van 
CO2 met het oog op geologische opslag en
de geologische opslag van kooldioxide 
(hierna "CO2").

Or. en
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Motivering

Het vervoer van CO2 dient eveneens onder de eisen in deze richtlijn te vallen.

Amendement 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de voor het milieu 
veilige geologische opslag van kooldioxide 
(hierna "CO2"), om een bijdrage te leveren 
in de strijd tegen de klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Hoofddoel van het opzetten van een regelgevingskader voor afvangen en vastleggen van 
kooldioxide  is te waarborgen dat er zich geen gezondheids- of milieugevaren voordoen. 

Amendement 139
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de voor het milieu 
veilige geologische opslag van kooldioxide 
(hierna "CO2").

Or. en

Motivering

In de conclusies van de voorjaarsbijeenkomst van de Raad van 2007 werd lidstaten en 
Commissie verzocht zo mogelijk vóór 2020 te zorgen voor in milieuopzicht veilig afvangen en 
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vastleggen van kooldioxide in nieuwe energiecentrales op fossiele brandstoffen. 

Amendement 140
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2"), en 
voor de opslag in de bodem van koolstof 
afkomstig van cellulosehoudende 
biomassa.

Or. en

Motivering

Als de richtlijn betrekking heeft op de geologische opslag van CO2, moeten alle opslagmethoden 
in overweging worden genomen, met name als deze geen gevaar met zich meebrengen voor de 
menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement 141
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2"), om 
een bijdrage te leveren in de strijd tegen 
de klimaatverandering.

Or. de
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Amendement 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2"), om 
een bijdrage te leveren in de strijd tegen 
de klimaatverandering.

Or. de

Motivering

Deze aanvulling maakt duidelijk wat het eigenlijke doel is van de CO2-opslag, namelijk 
klimaatbescherming. De vastlegging van het doel is van betekenis voor de interpretatie van de 
andere bepalingen van de richtlijn.

Amendement 143
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten 
op het milieu en resulterende risico's voor 
de volksgezondheid zoveel mogelijk 
worden voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag bestaat 
erin een alternatief te verschaffen voor het 
vrijkomen van CO2 in de atmosfeer door 
het permanent en op een veilige manier 
ondergronds op te slaan op een zodanige 
wijze dat negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid of het milieu worden 
voorkomen. Geologische opslag van CO2 
wordt slechts gezien als een procedure 
inter partes om de klimaatverandering zo 
snel mogelijk een halt toe te roepen.

Or. en
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Motivering

De richtlijn kan alleen als acceptabel worden beschouwd indien zij erin voorziet dat CO2 op een 
zodanig wijze wordt opgeslagen dat de insluiting permanent en veilig is en geen negatieve 
gevolgen heeft voor volksgezondheid of milieu. De geologische opslag van CO2 is geen 
duurzame, permanente oplossing van de klimaatverandering, maar een zogeheten "oplossing 
aan het eind van de pijp". Zij dient daarom te worden beschouwd als niet meer dan een 
procedure inter partes tijdens de overstap op een economie met een lage koolstofproductie.

Amendement 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de
volksgezondheid zoveel mogelijk worden
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de
CO2 permanent en veilig ondergronds 
vast te houden op een dergelijke manier 
dat elk risico van negatieve effecten op het 
milieu en de volksgezondheid wordt 
voorkomen.

Or. en

Motivering

CO2 moet veilig en permanent worden opgeslagen.

Amendement 145
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en bewoners van de 
veiligheidszone in een straal van 500 
meter rond het injectiepunt worden 
voorkomen.
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Or. pl

Motivering

Het is van wezenlijke betekenis het begrip "veiligheidszone" in te voeren.

Amendement 146
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden 
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid worden voorkomen of
uitgesloten.

Or. en

Motivering

Krachtiger formulering om geen ruimte te laten voor verkeerde uitleg van het doel van de 
richtlijn, namelijk milieuveilige opslag van CO2 in een geologische formatie.

Amendement 147
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2  in 
ondergrondse geologische formaties op 
een dergelijke manier dat negatieve 
effecten op het milieu en resulterende 
risico's voor de volksgezondheid zoveel 
mogelijk worden voorkomen of 
verminderd.
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Or. en

Amendement 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden 
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden 
voorkomen of, indien dit onmogelijk is, 
verminderd.

Or. de

Motivering

Via deze aanvulling wordt duidelijk gemaakt dat de richtlijn, afgezien van klimaatbescherming 
in eerste instantie gericht is op voorkoming van negatieve gevolgen voor het milieu en dat alleen 
waar voorkoming onmogelijk is een vermindering volstaat. Wat dat betreft wordt er gezorgd 
voor aansluiting bij andere vergelijkbare milieurichtlijnen (art. 1, IPPC-richtlijn).

Amendement 149
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden
voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten op 
het milieu en resulterende risico's voor de 
volksgezondheid zoveel mogelijk worden
voorkomen of verminderd. Het doel van 
de opslag van koolstof in de bodem is 
vergroting van de vruchtbaarheid en het 
vasthouden van water, alsook 
koolstofvastlegging.
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Or. en

Motivering

Als de richtlijn betrekking heeft op de geologische opslag van CO2, moeten alle opslagmethoden 
in overweging worden genomen, met name als deze geen gevaar met zich meebrengen voor de 
menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement 150
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
geologische opslag van CO2 wordt 
uitgevoerd zonder de menselijke 
gezondheid in gevaar te brengen, zonder 
milieuschade te veroorzaken en met name 
zonder gevaar voor water, lucht, bodem, 
planten en dieren.

Or. en

Motivering

Via dit amendement wordt er een bepaling ingevoegd die lijkt op bepalingen in andere 
richtlijnen, zoals de kaderrichtlijn afval, en waardoor de aspecten bescherming van de 
volksgezondheid en van het milieu een meer centrale plaats innemen.

Amendement 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
geologische opslag van CO2 op het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
geologische opslag van CO2 op het 
grondgebied van de lidstaten, hun 
exclusieve economische zones en hun 
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continentaal plat in de zin van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee (UNCLOS).

continentaal plat in de zin van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht 
van de zee (UNCLOS). Verbeterde 
koolwaterstofherwinning is van de 
werkingssfeer van de richtlijn uitgesloten.

Or. en

Motivering

Verbeterde herwinning van koolwaterstoffen vindt reeds plaats en vormt een economisch 
rendabele activiteit. Bovendien levert verbeterde herwinning van koolwaterstoffen geen netto 
vermindering van de uitstoot op.

Amendement 152
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés, met uitzondering van CO2-
opslag voor permanente insluiting of 
opslag op industriële schaal onder olie- of 
aardgasreserves om de exploitatie 
daarvan de verbeteren, of in gevallen 
waar de veiligheid op de werkplek in 
steenkoolmijnen met een hoog 
methaangehalte zou kunnen worden 
verbeterd.

Or. pl

Motivering

Er wordt verwezen naar de mogelijkheid actief gebruik te maken van CO2-opslag in verband 
met technieken voor de winning van fossiele brandstoffen.
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Amendement 153
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés en ook niet op de geologische 
opslag van CO2 of gasmengsels die CO2 
bevatten en die worden geïnjecteerd met 
het oog op dan wel als maatregel ter 
vermeerdering van de exploitatie van 
koolwaterstoffen op de opslaglocatie.   

Or. en

Motivering

Het staat niet onomstotelijk vast  dat het injecteren van CO2 ter vermeerdering van de 
exploitatie van koolwaterstoffen (verbeterde herwinning van olie of gas) vrijgesteld is van 
toepassing van de richtlijn of dat de richtlijn dit in laatste instantie overlaat aan de uitleg die de 
lidstaten eraan geven. Verduidelijking is hoogst wenselijk. 

Amendement 154
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés. Zij dient echter wel van 
toepassing te zijn op demonstratie- en 
commerciële projecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer.
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Or. en

Motivering

Ten einde commerciële projecten voor de opslag van CO2 niet uit te sluiten van toepassing van 
de richtlijn.

Amendement 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
geologische formaties die gelegen zijn
buiten het in lid 1 bedoelde gebied.

3. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
een opslaglocatie waarvan het 
opslagcomplex het in lid 1 bedoelde gebied 
overschrijdt. Dit is niet van toepassing als 
voor het gehele opslagcomplex een 
beschermingsniveau gewaarborgd is dat 
vergelijkbaar is met deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Geologische formaties kunnen zich duizenden kilometers ver uitstrekken. Daarom zou een 
verbod van opslag in een geologische formatie die de grenzen van de EU overschrijdt   niet 
zinvol zijn. Ingeval van opslag in een opslaglocatie waarvan het opslagcomplex de grenzen van 
de EU overschrijdt moet er daarentegen op worden toegezien dat de opgeslagen CO2 niet aan 
de andere kant van de grens kan ontsnappen zonder dat daar strafmaatregelen op volgen.

Amendement 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans,

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
geologische formaties die gelegen zijn 
buiten het in lid 1 bedoelde gebied.

3. De geologische opslag van CO2, 
waaronder ook opslag onder de zeebodem, 
is buiten het in lid 1 bedoelde gebied niet 
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toegestaan. Opslag van CO2 onder de 
zeebodem vindt voorts plaats in 
overeenstemming met internationale 
ovbereenkomsten waarbij de lidstaten 
en/of de Gemeenschap partij zijn

Or. en

Motivering

Volgens de geologie ontstaat er door de opslag van CO2 op een diepte van minder dan 1000 
meter ernstig gevaar van lekkage. Internationale overeenkomsten en eisen voor de toekomstige 
opslag van CO2 moeten worden nageleefd. 

Amendement 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in 
de waterkolom.

4. Opslag van CO2 in de waterkolom mag 
noch binnen noch buiten het in lid 1 
bedoelde gebied worden toegestaan.

Or. en

Motivering

Het is niet toegestaan CO2 op te slaan in de waterkolom.

Amendement 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4a. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan 
in dichtbevolkte gebieden.

Or. en
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Motivering

Doordat de technologie nog nooit op grote schaal is toegepast, bestaat er nog steeds een groot 
aantal onzekerheden met betrekking tot de gevaren voor de volksgezondheid. Totdat we er 
volstrekt zeker van zijn dat er geen onaanvaardbare gevaren bestaan, moeten we CO2 niet 
opslaan onder de voeten van de mensen.

Amendement 159
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 'geologische opslag van CO2', injectie 
in en opslag van CO2-stromen in 
ondergrondse geologische formaties;

(1) 'geologische opslag van CO2', 
permanente of langdurige injectie in en 
opslag van CO2-stromen op geologische 
schaal in ondergrondse geologische 
formaties;

Or. en

Motivering

Ter vergroting van het vertrouwen van de burger in de positieve gevolgen van het afvangen en 
vastleggen van kooldioxide.

Amendement 160
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 'geologische opslag van CO2', injectie 
in en opslag van CO2-stromen in 
ondergrondse geologische formaties;

(1) 'geologische opslag van CO2', injectie 
in en milieuveilige opslag van CO2-
stromen in ondergrondse geologische 
formaties;

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij artikel 1, lid 1.

Amendement 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis)  'verbeterde 
koolwaterstofherwinning', herwinning 
van meer koolwaterstof dan op 
natuurlijke wijze door vloeistofinjectie of 
andere manieren wordt geproduceerd;

Or. en

Motivering

Definitie van verbeterde koolwaterstofherwinning.

Amendement 162
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) 'opslaglocatie', een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

(3) 'opslaglocatie': een bepaald gebied met 
de dienstverleningsfaciliteiten en de 
onderliggende ruimte in termen van 
diepte-interval voor de opslag van CO2;

Or. en

Motivering

Volgens ons worden de termen "opslaglocatie", "opslagcomplex" en "geologische formatie" in 
het hele voorstel, met inbegrip van de definities in artikel 3, onjuist gebruikt. De 
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Gemeenschapswetgeving inzake nucleair afval biedt een uitstekende grondslag voor deze 
richtlijn. De term "opslaglocatie" omvat de geografische beschrijving van de opslag, het 
aangewezen terrein, de onderliggende ruimte, de wettelijke bescherming ervan en in het 
algemeen de dienstenfaciliteiten.

Amendement 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) 'opslaglocatie', een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

(3) 'opslaglocatie', een afgebakend gebied 
binnen een geologische formatie dat 
gebruikt wordt voor de geologische opslag 
van CO2 en de bijbehorende oppervlakte-
en injectiefaciliteiten;

Or. en

Motivering

Geologische formaties zijn soms zeer groot en kunnen worden gedeeld door verschillende 
landen. Het is waarschijnlijk mogelijk dat een geologische formatie wordt opgedeeld in meer 
dan één opslaglocatie, zodat voor ieder een afzonderlijke vergunning moet worden verleend.

Amendement 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - point 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) 'opslaglocatie': een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

(3) 'opslaglocatie': een gebied binnen een 
geologische formatie dat kan worden 
afgebakend en dat gebruikt wordt voor de 
geologische opslag van CO2;

Or. de
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Motivering

In vakkringen wordt onder een opslaglocatie verstaan een relatief klein, afbakenbaar deel van 
een grotere geologische formatie, maar als regel geen "specifieke" formatie.

Amendement 165
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) 'opslaglocatie', een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

(3) 'opslaglocatie', een specifiek deel van 
een geologische formatie die geschikt is
voor de geologische opslag van CO2;

Or. en

Motivering

Nadere precisering.

Amendement 166
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) 'opslaglocatie', een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

3) 'opslaglocatie', een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

Or. pl

Motivering

"Opslaglocatie" is niet hetzelfde als "geologische formatie". CO2 wordt niet in een hele 
geologische formatie opgeslagen, maar op  bepaalde plaatsen in de formatie.
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Amendement 167
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) 'geologische formatie', een 
lithostratigrafische onderverdeling 
waarbinnen duidelijk te onderscheiden 
lagen gesteente kunnen worden 
aangetroffen en in kaart kunnen worden 
gebracht;

(4) 'geologische formatie', een 
fundamentele lithostratigrafische 
onderverdeling waarbinnen duidelijk te 
onderscheiden gesteenten kunnen worden 
aangetroffen, waardoor een beschrijving 
en uiteenlopende geologische kaarten 
kunnen worden opgesteld (o.m. bij 
voorbeeld kaarten voor geotechniek) 
overeenkomstig de Bijlagen I en II;

Or. pl

Motivering

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.

Amendement 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) 'lekkage', het meetbaar weglekken van 
CO2 uit het opslagcomplex naar het 
bodemoppervlak, het grondwater, de 
atmosfeer of de hydrosfeer, zo nodig 
bevestigd met behulp van 
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controlesystemen die gebruik maken van 
de beste beschikbare technologie;

Or. en

Motivering

Hoofddoel is ervoor te zorgen dat de opslag van CO2 veilig is voor het milieu en de menselijke 
gezondheid. Grondwater moet aan dit amendement worden toegevoegd omdat dat een eis is  van 
de kaderrichtlijn water.

Amendement 169
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex naar een 
milieucompartiment;

Or. en

Motivering

CO2 die in een secundaire vastleggingsformatie buiten het complex blijft (dit kan gebeuren daar 
het complex niet naar behoren is gedefinieerd) mag niet tot gevolg hebben dat ETS-
vergunningen worden ingeleverd, daar de CO2 nog steeds permanent opgeslagen is. De 
opslagvergunning moet uiteraard worden geactualiseerd. 

Amendement 170
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) 'lekkage', het weglekken van niet 
onbeduidende hoeveelheden CO2 uit het 
opslagcomplex;
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Or. en

Motivering

Precisering en aanpassing aan de beschrijving van de Commissie met betrekking tot het 
bijzondere IPCC-verslag over afvangen en vastleggen van kooldioxide.

Amendement 171
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage': het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) 'lekkage': het weglekken van 
aanzienlijke hoeveelheden CO2 uit het 
opslagcomplex;

Or. de

Motivering

Zonder deze wijziging kan het begrip lekkage worden uitgelegd alsof een totale afwezigheid van 
lekken gewaarborgd wordt. Dat is technisch onmogelijk en ook uit veiligheidstechnische 
overwegingen onverdedigbaar.

Amendement 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage': het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5)„lekkage“: het weglekken van meetbare 
hoeveelheden CO2 uit het opslagcomplex;

Or. de

Motivering

De huidige formulering kan worden uitgelegd alsof het voor exploitatie en beëindiging van 
opslag ook zou moeten worden voorkomen dat de geringste hoeveelheden CO2 ontsnappen. Dit 
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is praktisch onmogelijk en ook uit veiligheidstechnische en klimaatoverwegingen 
onverdedigbaar. In de richtlijn moet dan ook duidelijk worden gemaakt dat van een "lekkage" 
uitsluitend sprake is als een volgens de beschikbare wetenschappelijke kennis meetbare 
hoeveelheid uit het opslagcomplex ontsnapt.

Amendement 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit de
opslaglocatie;

Or. en

Motivering

De opslaglocatie moet, om een zo hoog mogelijke mate van integriteit en veiligheid te
waarborgen, het referentiepunt zijn voor de definitie van "lekkage". 

Amendement 174
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) 'opslagcomplex', de opslaglocatie en de 
omringende geologische gebieden die een 
weerslag kunnen hebben op de algemene 
integriteit van de opslag en de veiligheid 
ervan (d.w.z. omliggende 
opslagformaties);

(6) 'opslagcomplex', de opslaglocatie, 
bestaande uit een extern deel waar de 
injectieapparatuur zich bevindt en een 
ondergronds deel in de vorm van een ruim 
leeg oppervlak (Cambrische grotten of 
poreuze massieven), en de omringende 
geologische gebieden die een weerslag 
kunnen hebben op de algemene integriteit 
van de opslag en de veiligheid ervan;

Or. pl
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Motivering

Een opslagcomplex bestaat niet alleen uit een opslaglocatie, maar ook uit een oppervlaktedeel.

Amendement 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6a)"hydraulische eenheid",: een 
hydraulisch verbonden poriënruimte waar 
de drukdoorgave in de met technische 
middelen meetbare sector kan worden 
waargenomen, en die is afgebakend door 
driftbegrenzingen (storingen, zoutkoepels, 
lithologische grenzen), wigvormige 
uitloop of te voorschijn tredende 
aardlagen van de formatie;

Or. de

Motivering

In een hydraulische eenheid genoemde structuur kan een aantal opslaglocaties liggen.
Ruimtelijk gezien is een hydraulische eenheid groter dan een opslagcomplex volgens de definitie 
in artikel 3, punt 6. In dit soort structuur kunnen parallel opererende injectieondernemingen 
elkaar sterk beïnvloeden. Daarom mogen opslagvergunningen op deze plaatsen slechts aan één 
exploitant per keer worden verleend. 

Amendement 176
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 'exploratie', de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 

(7) 'exploratie', de tenuitvoerlegging van 
specifieke procedures ter beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen die zijn 
opgesteld op basis van objectieve 
technische en milieucriteria, inclusief 
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van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex;

activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 
van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het gebied waar het potentiële 
opslagcomplex zich bevindt;

Or. pl

Motivering

Nauwkeuriger definitie van "exploratie".

Amendement 177
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) 'exploratie', de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van 
geologische dwarsdoorsneden met behulp 
van fysische en chemische methoden en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex;

(7) 'exploratie', de beoordeling van 
potentiële opslagcomplexen aan de hand 
van een specifieke procedure, inclusief 
activiteiten zoals het maken van
geologische bestandsopnamen en 
boorwerkzaamheden om geologische 
informatie te verkrijgen over geologische 
lagen in het potentiële opslagcomplex;

Or. en

Motivering

De term 'geologische bestandsopname" is op deze diepe reservoirs van toepassing in plaats van 
"geologische dwarsdoorsneden". Voorts is het concept "dwarsdoorsneden met behulp van 
fysische en chemische methoden" overbodig. Daarom stellen wij voor deze woorden te 
schrappen.
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Amendement 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 'exploratievergunning', een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming voor de exploratie wordt 
verleend, door de bevoegde autoriteit 
uitgereikt overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn;

(8) 'exploratievergunning', een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming wordt verleend voor de 
exploratie in een geologische formatie die 
daarvoor volgens de in artikel 4 genoemde 
voorwaarden geschikt is bevonden , door 
de bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

Or. en

Motivering

Er moeten geen vergunningen te worden afgegeven voor de exploratie van locaties, tenzij de 
locatie volstrekt veilig is.

Amendement 179
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) 'exploratievergunning', een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming voor de exploratie wordt 
verleend, door de bevoegde autoriteit 
uitgereikt overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn;

(8) 'exploratievergunning', een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming voor de exploratie wordt 
verleend, door de bevoegde autoriteit van 
een lidstaat uitgereikt overeenkomstig de 
eisen van de nationale wetgeving en van 
deze richtlijn;

Or. pl

Motivering

Nauwkeuriger definitie van de autoriteit die een exploitatievergunning afgeeft.



PE409.630v01-00 72/86 AM\734307NL.doc

NL

Amendement 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) 'transporteur', de natuurlijke 
persoon of publiek- of privaatrechtelijke 
rechtspersoon die volledig ontvlecht is van 
de exploitant van de opslaglocatie en de 
gebruiker (de energieproducent), en die 
het transport van CO2 naar de 
opslaglocatie uitvoert of stuurt, of aan wie 
ingevolge de nationale wetgeving een 
beslissende economische macht over de 
technische werking van het transportnet is 
gedelegeerd;

Or. en

Motivering

Transporteur is gedefinieerd en moet volledig ontkoppeld zijn van de exploitant van de 
opslaglocatie en de energieproducent.

Amendement 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) 'opslagvergunning', een schriftelijk en 
met redenen omkleed besluit tot 
toestemming van de geologische opslag 
van CO2 in een opslaglocatie, door de 
bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

(10) 'opslagvergunning', een schriftelijk en 
met redenen omkleed besluit tot 
toestemming van de geologische opslag 
van CO2 in een opslaglocatie, die alle in 
artikel 9 voorgeschreven elementen bevat,
door de bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

Or. en
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Motivering

Een opslagvergunning moet alle in artikel 9 opgesomde elementen bevatten.

Amendement 182
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu of 
de volksgezondheid kan hebben; deze 
wijziging kan worden omschreven als 
gevolg van de vergelijking van bepaalde 
determinerende waarden (d.w.z. zoals pH, 
zuur- of alkaligraad van een oplossing) 
die zijn verzameld voor en na de CO2-
injectie;     

Or. en

Motivering

De vergelijking van bepaalde determinerende waarden van "voor" en "na" de injectie van CO2 
in de opslaglocatie kan wetenschappelijke zekerheid opleveren bij de interpretatie van de 
begrippen "wijzigingen" en "aanzienlijk (e)". Achtergrondgegevens van voor de injectie worden 
vergeleken met de "na-toestand" (.d.w.z. gegevens uit de periode dat de opslaglocatie normaal in 
bedrijf is), waardoor afwijkingen gemakkelijk gesignaleerd en beoordeeld kunnen worden. De 
gebruikte determinanten moeten significante elementen zijn voor de beschrijving van milieu en 
veiligheid (d.w.z. zoals pH). 

Amendement 183
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) 'belangrijke wijziging', een 
voorgestelde/geplande wijziging van 
structuur of bedrijfsvoering die 
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aanzienlijke effecten op het milieu of de 
volksgezondheid kan hebben;

Or. en

Motivering

Deze definities van "belangrijke wijziging" en "'belangrijke onregelmatigheid'' zijn onduidelijk. 
Is het verschil tussen deze twee termen dat het ene opzettelijk en het andere slechts een gevolg 
is?

Amendement 184
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op de gezondheid 
van de bewoners van de veiligheidszone of 
het milieu aan de oppervlakte of 
ondergronds in het geologische deel van 
de opslaglocatie tot gevolg kan hebben

Or. pl

Motivering

Belangrijk amendement omdat het begrip "aanzienlijke effecten" wordt aangescherpt.

Amendement 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke negatieve effecten op het 
milieu of de volksgezondheid kan hebben;
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Or. en

Motivering

Een wijziging die de volksgezondheid kan aantasten, moet ook als belangrijke wijziging worden 
beschouwd.

Amendement 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging': een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) 'belangrijke wijziging': een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu of 
de volksgezondheid  kan hebben;

Or. de

Motivering

Aansluiting op de formulering in artikel 1, lid 2 en artikel 4, lid 2.

Amendement 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen die 
resulteert uit het afvangen van kooldioxide;

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen met 
een gehalte van tenminste 98% aan CO2, 
die resulteert uit het afvangen van 
kooldioxide,  waaraan geen afvalstoffen 
of andere materie met het oog op hun 
verwijdering zijn toegevoegd en die geen 
bijtende stoffen zoals H2S en SO2 bevat;

Or. en
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Motivering

De CO2-stromen moeten zo zuiver mogelijk zijn en geen bijtende stoffen bevatten, daar deze 
tijdens vervoer en opslag een verhoogd risico met zich meebrengen.

Amendement 188
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen die 
resulteert uit het afvangen van kooldioxide;

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen die 
resulteert uit het afvangen van kooldioxide 
en voor ten minste 99,9% uit CO2 bestaat;

Or. en

Motivering

Afremming van de uitworp van broeikasgassen vereist locaties die langdurig veilig zijn. 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%.

Amendement 189
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen die 
resulteert uit het afvangen van 
kooldioxide;

(12) 'CO2-stroom', een stroom producten 
die resulteert uit het proces van 
verbranding van fossiele brandstoffen die 
ten minste 90% kooldioxide bevatten;

Or. pl
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Motivering

Maakt de tekst nauwkeuriger.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage doet ontstaan;

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden, in de toestand van 
de locatie zelf of in het functioneren van 
het opslagcomplex waardoor het risico van 
lekkage wezenlijk wordt vergroot;

Or. en

Motivering

Beide aspecten in verband met de injectiewerkzaamheden en de ontwikkeling van de 
opslaglocatie vullen elkaar aan.

Amendement 191
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage doet ontstaan;

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in het 
opslagcomplex waardoor het risico van 
lekkage  wordt vergroot;

Or. en
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Amendement 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage doet ontstaan;

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage of gevaar voor milieu of 
volksgezondheid doet ontstaan;

Or. en

Motivering

Hoofddoel is ervoor te zorgen dat de opslag van CO2 veilig is voor het milieu en de menselijke 
gezondheid.

Amendement 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) 'belangrijke onregelmatigheid': een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage doet ontstaan;

(16) 'belangrijke onregelmatigheid': een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage of gevaar voor milieu of 
volksgezondheid doet ontstaan;

Or. de

Motivering

Als het doel van de geologische opslag (artikel 1, lid 2) en van het toepassingsgebied van artikel 
4, lid 2, als uitgangspunt wordt genomen, moet de definitie van belangrijke onregelmatigheid 
ook de gevaren voor milieu en volksgezondheid dekken, die naast het gevaar van lekkage kunnen 
bestaan. De bescherming van milieu en volksgezondheid speelt niet alleen een rol bij de keuze 
van de opslaglocaties, maar eveneens bij de exploitatie en eventuele corrigerende maatregelen, 
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en zij vormt een essentiële voorwaarde voor aanvaarding door de burger.

Amendement 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) 'corrigerende maatregelen', 
maatregelen om belangrijke
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkages te dichten teneinde het 
weglekken van CO2 uit het opslagcomplex
te voorkomen of te minimaliseren;

(17) 'corrigerende maatregelen', 
maatregelen om belangrijke 
onregelmatigheden te corrigeren teneinde 
lekkages te voorkomen of te stoppen;

Or. en

Motivering

Corrigerende maatregelen moeten lekkages niet tot een minimum beperken maar voorkomen. 
Geringe jaarlijkse lekkages kunnen na enige tijd ingrijpende gevolgen hebben. Indien een 
gesloten locatie een jaarlijkse lekkage heeft van bij voorbeeld 1%, zou alle opgeslagen CO2 na 
een paar decennia weglekken in de atmosfeer. 

Amendement 195
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) 'corrigerende maatregelen', 
maatregelen om belangrijke 
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkages te dichten teneinde het weglekken 
van CO2 uit het opslagcomplex te 
voorkomen of te minimaliseren;

'corrigerende maatregelen', maatregelen om 
belangrijke onregelmatigheden te 
corrigeren of lekkages te dichten teneinde 
het weglekken van CO2 uit het 
opslagcomplex te voorkomen of te 
stoppen;

Or. en
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Motivering

Doel van de richtlijn is het milieuveilige gebruik van technologie voor afvangen en vastleggen 
van kooldioxide  om aldus bij te dragen tot de aanpak van overwegingen op het gebied van 
klimaatverandering door de uitworp van broeikasgassen af te remmen. De corrigerende 
maatregelen moeten dan ook gericht zijn op voorkoming of beëindiging van het weglekken van 
CO2 uit de opslaglocatie. 

Amendement 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 - punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) 'afsluiting' van een CO2-opslaglocatie:   
de definitieve stopzetting van de injectie 
van CO2 in die opslaglocatie;

(18)   'afsluiting' van een CO2-
opslaglocatie: de definitieve stopzetting 
van de injectie van CO2 in die 
opslaglocatie met inbegrip van 
ontmanteling en sloop van de injectie-
installatie en verzegeling van de 
opslaglocatie;

Or. de

Motivering

Het begrip afsluiting heeft in de mijnbouw eveneens betrekking op de ontmanteling en moet hier 
dus ook worden gebruikt. In de volgende tekst wordt het begrip niet steeds in dezelfde zin 
gebruikt: soms betekent het niet meer dan "beëindiging van de injectiewerkzaamheden" zoals bij 
voorbeeld in punt 18 van Definities, terwijl in andere gevallen ook de ontmanteling bedoeld 
wordt.

Amendement 197
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) 'afsluiting' van een CO2-opslaglocatie, 
de definitieve stopzetting van de injectie 
van CO2 in die opslaglocatie;

(18) 'afsluiting' van een CO2-opslaglocatie, 
de definitieve stopzetting van de injectie 
van CO2 in  het geologische deel van het
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opslagcomplex en de opheffing van 
eventuele lekken door verzegeling van de 
ontsnappingspunten;

Or. pl

Motivering

Nauwkeuriger definitie van "afsluiting" van een CO2-opslaglocatie.

Amendement 198
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) 'transportnetwerk', het netwerk van 
pijpleidingen, met inbegrip van de 
daarvoor benodigde pompstations, voor het 
transport van CO2 naar de opslaglocatie.

(20) 'transportnetwerk', de installatie 
bestaande uit het netwerk van 
pijpleidingen, met de bijbehorende 
kleppen, reservoirs en pomp,  met inbegrip 
van de daarvoor benodigde pompstations, 
voor het permanente transport van CO2 
naar het opslagcomplex, alsmede tanks 
voor afzonderlijk vervoer.

Or. pl

Motivering

Nauwkeuriger definitie van "transportnetwerk".

Amendement 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20a) "afvangklare installatie": een 
verbrandingsinstallatie [met een 
(thermisch) vermogen van 300 megawatt 
of meer] die op de locatie van de 
installatie beschikt over een geschikte 
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ruimte voor de apparatuur die nodig is om 
CO2 af te vangen en samen te persen, 
terwijl de aanwezigheid van geschikte 
opslaglocaties en vervoersfaciliteiten naar 
behoren is geëvalueerd.

Or. en

Motivering

De definitie is waarschijnlijk noodzakelijk voor het Poolse voorstel tot wijziging van de 
formulering van artikel 35 bis en het schrappen van artikel 32.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "hydraulische eenheid", een 
hydraulisch verbonden poriënruimte waar 
de drukdoorgave met technische middelen 
kan worden gemeten.

Or. en

Motivering

Het functioneren van verschillende opslagfaciliteiten binnen dezelfde hydraulische eenheid heeft 
noodzakelijkerwijze gevolgen voor de andere faciliteiten die binnen de hydraulische eenheid in 
bedrijf zijn. Binnen een hydraulische eenheid mogen de opslagvergunningen slechts aan één 
exploitant per keer worden verleend. 
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Amendement 201
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20b) "controle": de verzameling van 
gegevens en verslagverplichtingen, op alle 
mogelijke manieren die beschreven staan 
in Bijlage I, om te waarborgen dat het 
CO2 is drie fasen milieuveilig wordt 
opgeslagen:
a) pre-injectie- of achtergrondgegevens,
b) tijdens de injectie, of als de 
opslaglocatie  in bedrijf is, en
c) controleverplichtingen tijdens en na de 
sluiting of permanent.
Op alle controlefasen moeten, 
overeenkomstig de eisen van onderhavige 
richtlijn,  adequate en afzonderlijke 
verificatie- en validatieprocedures worden 
toegepast;

Or. en

Motivering

Via het controleproces wordt vastgesteld dat: 

a.  een vooraf bepaalde termijn wordt aangehouden, 

b. deze controleactiviteit wordt geregistreerd, en

c. verslag wordt gedaan van de resultaten.
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Amendement 202
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20b) "controle": de verzameling van 
gegevens en verslagverplichtingen 
overeenkomstig Bijlage I, om te 
waarborgen dat het CO2 is drie fasen 
milieuveilig wordt opgeslagen:
a) pre-injectie- of achtergrondgegevens,
b) tijdens de injectie, of als de 
opslaglocatie  in bedrijf is, en
c) controleverplichtingen tijdens en na de 
sluiting of permanent.
Op alle controlefasen moeten adequate en 
afzonderlijke verificatieprocedures 
worden toegepast;

Or. en

Motivering

De controle moet worden opgezet als het proces van toezicht om te waarborgen dat het doel van 
de procedure van afvangen en vastleggen van kooldioxide   wordt verwezenlijkt en dat deze 
controlewerkzaamheid is geregistreerd. Controle van de procedure speelt een wezenlijke rol in 
de waarborging van aanvaarding van afvangen en vastleggen van kooldioxide  door de burger 
en het milieuveilige gebruik van de technologie ter verwezenlijking van het hoofddoel namelijk 
de afremming van de CO2-uitstoot.

Amendement 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20c) "verificatie": het proces via hetwelk 
wordt gewaarborgd dat - zover 
wetenschappelijk bekend - de juist 
controleprocedures worden toegepast;
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Or. en

Motivering

Controle moet vergezeld gaan van verificatie en validering om te waarborgen dat de locatie 
veilig is. 

Amendement 204
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 20 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20d) "koolstof": de structuur die het 
gevolg is van pyrolyse van 
cellulosehoudende biomassa.

Or. en

Amendement 205
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 20 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20e) "bodem": de oppervlaktelaag van 
het ecosysteem op het land dat de 
plantengroei draagt.

Or. en
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Amendement 206
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 20 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20f) "demonstratieprojecten": projecten 
via welke uiterlijk in 2014 wordt 
aangetoond dat geologische opslag van 
CO2, overeenkomstig de in deze richtlijn 
gestelde eisen, op milieuveilige wijze
langdurig is toegepast.

Or. en

Motivering

De in de conclusies van de voorjaarsbijeenkomsten 2007 en 2008 van de Raad genoemde 
demonstratieprojecten leveren waarschijnlijk de praktische ervaring op die noodzakelijk is om 
de technologie voor het afvangen en vastleggen van kooldioxide  op bedrijfsmatige schaal toe te 
passen. 

Amendement 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 20 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20g) "validering": het proces via hetwelk 
wordt gewaarborgd dat de "vooraf 
bepaalde grenzen" het gevaar van CO2-
lekkage en negatieve gevolgen voor 
milieu, volksgezondheid en veiligheid, 
naar behoren afbakenen.

Or. en

Motivering

Controle moet vergezeld gaan van verificatie en validering om te waarborgen dat de locatie 
veilig is. 
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