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Ændringsforslag 208
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne bevarer retten til at 
afgøre, i hvilke områder der kan vælges 
lokaliteter til lagringsanlæg i medfør af 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne bevarer retten til at 
afgøre og føre tilsyn med, i hvilke områder 
der kan vælges lokaliteter til lagringsanlæg 
i medfør af dette direktiv og på grundlag 
af en fuldstændig geologisk inspektion.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget tilføjet et vigtigt element – en fuldstændig geologisk inspektion.

Ændringsforslag 209
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne bevarer retten til at 
afgøre, i hvilke områder der kan vælges 
lokaliteter til lagringsanlæg i medfør af 
dette direktiv.

1. Medlemsstaterne bevarer retten til at 
afgøre, i hvilke områder der kan vælges 
lokaliteter til lagringsanlæg i medfør af 
dette direktiv. Denne ret omfatter også 
medlemsstaternes ret til ikke at tillade 
lagring på dele af eller på hele deres 
territorium.

Or. en

Begrundelse

Denne sætning bør indføjes for at præcisere medlemsstaternes rettigheder.
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Ændringsforslag 210
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forelægger senest 
den 1. januar 2010 detaljerede 
oplysninger om deres nuværende CO2-
lagringskapacitet for Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Når den fremtidige brug af CCS tages op til overvejelse, er det af afgørende betydning, at alle 
beslutninger baseres på detaljerede og præcise oplysninger blandt andet om den reelle 
lagringskapacitet, der er i de forskellige medlemsstater.  Medlemsstaterne bør derfor 
forelægge de relevante oplysninger for Kommissionen senest den 1. januar 2011.

Ændringsforslag 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
risiko for udsivning, hvis der ikke er risiko 
for negative konsekvenser for miljø og 
sundhed, navnlig hvad angår vandkvalitet, 
og hvis anvendelsen til lagring af CO2
ikke direkte konkurrerer med en anden 
nuværende eller potentiel vand- eller 
energirelateret anvendelse, herunder af 
strategisk art i forbindelse med 
Fællesskabets energiforsyningssikkerhed 
(f.eks. lagring af gas) eller anvendelse af 
vedvarende (f.eks. geotermiske) 
energikilder.
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Or. en

Begrundelse

Lagring af CO2 bør ikke direkte konkurrere med andre energirelaterede anvendelser, såsom 
anvendelsen af geotermiske kilder.

Ændringsforslag 212
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Vattenfall støtter principielt ændringsforslag 21, som er fremsat af Chris Davies, eftersom det 
er meget klarere end Kommissionens forslag. Man kan dog aldrig være 100 % sikker på at 
undgå udsivning. Kommissionens forslag om at tage højde for risikoen for udsivning bør 
derfor genindføres i teksten (understreget).

Ændringsforslag 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringsanlæg, hvis anvendelsen af de 
i bilag I fastsatte kriterier viser, at der ikke 
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væsentlig risiko for udsivning, og hvis der 
ikke kan ventes væsentlige negative 
konsekvenser for miljø og sundhed.

er væsentlig risiko for udsivning, og at der 
ikke er negative konsekvenser for miljø og 
sundhed under de foreslåede betingelser 
for anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Risikovurderingen er omhandlet i artikel 4 og 3 og er en vigtigt faktor ved valget af en 
geologisk formation som lagringsanlæg. Denne bestemmelse bør derfor udtrykkeligt henvise 
til de i bilag I omhandlede kriterier, hvad angår valget af lagringsanlæg. Risikoen for selv en 
lille udsivning er uacceptabel.

Ændringsforslag 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Formålet med ordlyden "ikke er væsentlige risici" er at stramme op på den generelt vage 
formulering i artikel 2, der ville være svær at anvende. Ændringsforslaget er således ikke kun 
en lingvistisk præcisering. Det er også med til ved valget af lagringsanlæg at garantere en høj 
grad af sikkerhed for, at der ikke sker udsivning, og at miljøet og menneskers sundhed 
beskyttes. 
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Ændringsforslag 215
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Valget af lagringsanlæg spiller en meget vigtig rolle for at kunne sikre, at CO2 forbliver 
lagret under sikre forhold uden negative konsekvenser for miljøet eller menneskers sundhed. 
Det er derfor nødvendigt at sikre, at der ikke er nogen risiko for udsivning under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser, og at der ikke ventes nogen negative konsekvenser for 
miljø eller sundhed.

Ændringsforslag 216
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kravet skal være mere udtrykkeligt end i Kommissionens forslag. "Væsentlig" gør udsivning 
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mulig. 

Ændringsforslag 217
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En geologisk formation kan kun vælges 
som lagringslokalitet, hvis der under de 
foreslåede anvendelsesbetingelser ikke er 
væsentlig risiko for udsivning, hvis der 
ikke kan ventes væsentlige miljø- eller 
sundhedsrisici, og hvis anlægget kan 
overvåges på behørig vis.

Or. en

Begrundelse

Ved valget af lagringsanlæg er overvågning ligeledes vigtig. Vi foreslår derfor, at ordlyden 
ændres i slutningen af stykket.

Ændringsforslag 218
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Uanset stk. 1 kan en geologisk 
formation kun vælges som lagringsanlæg, 
hvis der under de foreslåede 
anvendelsesbetingelser ikke er væsentlig 
risiko for udsivning, hvis der ikke kan 
ventes væsentlige negative konsekvenser 
for miljø og sundhed, og hvis det i henhold 
til stk. 3 er bestemt, at formationen er 
egnet som lagringsanlæg.

Or. en
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Begrundelse

Sammenhængen mellem disse to stykker og stk. 1 bør gøres mere tydelig.

Ændringsforslag 219
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Selv om vi mener, at en sådan bedste praksis-manual kunne være brugbar for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, afviser Vattenfall forslaget om at gøre den bindende, inden 
den overhovedet eksisterer. For ikke at skabe yderligere risiko for forsinkelser bør det sikres, 
at Kommissionen kan forelægge den rettidigt. Vattenfall foreslår derfor, at der enten indføres 
en vis frist for at sikre, at Kommissionen får arbejdet gjort, eller at der ikke stemmes for 
ændringsforslag 22 af Chris Davies. 

Ændringsforslag 220
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Om en geologisk formation er egnet som 
lagringsanlæg, afgøres på grundlag af en 
karakterisering og vurdering af det 
potentielle lagringskompleks og det 

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

berørte område efter kriterierne i bilag I.

Or. en

Begrundelse

"Omgivende område" er ikke defineret på passende vis, mens "berørt område" ofte 
anvendes i anden miljølovgivning. Ungarn foreslå derfor, at "omgivende område" ændres 
til "berørt område". 

Ændringsforslag 221
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes vigtige økonomiske 
interesser, hvad angår forekomster af 
kulbrinter.

Or. en

Begrundelse

Dette stk. skal medtages for at præcisere medlemsstaternes rettigheder.

Ændringsforslag 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne foretager en 
realistisk vurdering af lagringskapaciteten 
på deres territorium. Medlemsstaterne 
forelægger disse vurderinger for 
Kommissionen inden 2012. Disse 
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oplysninger offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Vi ved endnu ikke, hvor stor lagringskapaciteten er i Europa. Der er foretaget forskellige 
skøn, men de er ikke særligt præcise. Det er vigtigt at vide, hvor meget CO2 vi egentlig kan 
lagre.

Ændringsforslag 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Kortlægning

Medlemsstaterne udarbejder senest i 2010 
kort over den reelle CO2-lagringskapacitet 
på de respektive territorier.

Or. de

Begrundelse

For at fremskynde gennemførelsen bør medlemsstaterne udarbejde kort over CO2-
lagringskapaciteten.

Ændringsforslag 224
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
efterforskningstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
udbudsproceduren og udstedelsen af 
efterforskningstilladelser til potentielle 
CO2-lagringsanlæg er åbne for alle 
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nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte objektive
kriterier.

foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige tilladelser og færdigheder, og 
at tilladelserne udstedes efter forudgående 
videnskabelige undersøgelser og 
forskning, herunder en fuldstændig 
geologisk inspektion og offentliggjorte 
teknologiske og miljøvenlige kriterier.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaternes rolle er også at gennemføre udbudsprocedurer for efterforskningsarbejde 
og sikre, at alle bemyndigede personer kan deltage, og at de valgte kriterier tager behørigt 
hensyn til videnskabelige geologiske undersøgelser.

Ændringsforslag 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Objektive og offentliggjorte kriterier er ikke tilstrækkeligt til at forhindre forskelsbehandling, 
hvilket dog er et vigtigt kriterium, der skal garanteres på det indre marked.
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Ændringsforslag 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilladelser bør udstedes på grundlag af ikke-diskriminerende kriterier. 

Ændringsforslag 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentlighedens synspunkter tages 
behørigt i betragtning under proceduren 
for udstedelse af efterforskningstilladelse. 
Med henblik herpå sikrer 
medlemsstaterne, at offentligheden har 
tilstrækkelig og effektiv adgang til 
information, medbestemmelsesret og 
klageadgang, jf. de relevante 
bestemmelser i Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet som 
ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 
2003 om offentlig deltagelse i forbindelse 
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med udarbejdelse af visse planer og 
programmer på miljøområdet og om 
ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF 
og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig 
deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse, samt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden bør have tilstrækkelig og effektiv adgang til oplysninger, medbestemmelsesret 
og klageadgang i forbindelse med procedurerne for udstedelse af såvel efterforsknings- som 
lagringstilladelse.

Ændringsforslag 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden. 

Efterforskningstilladelsens 
gyldighedsperiode overstiger ikke den tid, 
der er påkrævet for at udføre den aktivitet, 
til hvilken tilladelsen er udstedt. De 
kompetente myndigheder kan forlænge 
efterforskningstilladelsen, hvis dens 
gyldighedsperiode ikke er tilstrækkelig til 
at udføre den pågældende aktivitet, og 
hvis aktiviteten er udført i 
overensstemmelse med 
efterforskningstilladelsen. 

Or. de
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Begrundelse

Efter mange års erfaring med efterforskning af muligheder for lagring af råstoffer og gas i 
undergrunden står det klart, at den foreslåede gyldighedsperiode ikke er tilstrækkelig. Det er 
ikke muligt på så kort tid at indsamle den nødvendige mængde omfattende oplysninger, 
navnlig i betragtning af de nye tekniske udfordringer, der er involveret, og behovet for at 
indgå en aftale med jordbesiddere, og bringe en række juridiske anliggender vedrørende 
tilladelserne i orden. 

Ændringsforslag 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for det tidsrum, der er 
nødvendigt for at udføre de aktiviteter, til 
hvilke efterforskningstilladelsen er 
udstedt. Efterforskningstilladelsen kan 
forlænges. Inden udstedelsen af 
efterforskningstilladelser træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger for at 
sikre, at tilladelsen ikke anvendes til på 
ulovlig vis at hindre investeringer.

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering af proceduren for tildeling af efterforskningstilladelser og 
skadesløsholdelse af investeringer.
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Ændringsforslag 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden for højst tre år og kan 
forlænges med tre år ad gangen og for den 
periode, der er nødvendig for at 
gennemføre efterforskningen af det 
potentielle lagringsanlæg. 

Or. en

Begrundelse

To (plus to) år er ikke nok til på effektiv vis at udforske mulig CO2-lagring.

Ændringsforslag 231
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efterforskningstilladelser udstedes for et 
afgrænset område med tilhørende volumen 
i undergrunden med en gyldighed på højst 
fire år og kan forlænges to gange med 
højst to år.

Or. en

Begrundelse

Valget af et muligt lagringsanlæg kræver lang og omhyggelig efterforskning for at undgå 
eventuelle risici for udsivning og negative miljø- og sundhedsvirkninger.
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Ændringsforslag 232
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er under alle omstændigheder behov for en længere gyldighed for 
efterforskningstilladelsen. Nærværende direktiv tager ikke hensyn til alle de eksisterende 
tilladelser eller de tilladelser, der eventuelt kan udstedes til efterforskning, produktion eller 
geologisk lagring af kulbrinter. Det bør derfor fastslås, at indehaveren af en gyldig 
kulbrintetilladelse også vil få ret til at udforske mulige CO2-lagringsanlæg. 

Ændringsforslag 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Når indehaveren af en 
efterforskningstilladelse ansøger om en 
lagringstilladelse til det lagringsanlæg, 
der efterforskes, har indehaveren 
fortrinsret frem for andre ansøgere, hvis 
de i artikel 6 omhandlede betingelser for 
tilladelsen er overholdt. 

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd sikrer, at indehaveren af en efterforskningstilladelse, der i reglen har 
foretaget væsentlige investeringer, har fortrinsret frem for andre, der konkurrerer om 
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lagringstilladelsen. Ordlyden i udkastet til forslag, der på nuværende tidspunkt indebærer, at 
efterforskningstilladelsen omdannes til en lagringstilladelse, kan misforstås, således at 
omdannelsen finder sted, uanset om betingelserne for lagringstilladelsen er overholdt. 
Ordlyden bør derfor ændres.

Ændringsforslag 234
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget. Hvis indehaveren 
af en efterforskningstilladelse ved 
afslutningen af en vellykket 
efterforskning ansøger om en 
lagringstilladelse, har denne ansøgning 
fortrinsret.

Or. de

Begrundelse

Efterforskningsvirksomheder investerer væsentlige ressourcer i efterforskningen af 
undergrunden, og det er således dem, der bærer risikoen for et mislykket resultat. Dette 
ændringsforslag sigter mod at fremme viljen til at efterforske undergrunden for at undersøge, 
om den er egnet til CO2-lagring.

Ændringsforslag 235
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at anvendelsen af anlægget i 
tilladelsens gyldighedsperiode ikke hindrer 
den godkendte anvendelse af området til 
efterforskning, produktion, udvikling eller 
lagring af kulbrinter, kul eller andre 
mineralressourcer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer ordførerens forslag i ændringsforslag 25 yderligere og 
sikrer, at teksten er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 19. EU bør sikre, at 
de rettigheder og interesser, som forvaltere af olie-, gas- og kulressourcer og andre 
ressourcerne samt indehavere af tilladelser har, beskyttes på behørig vis, eftersom 
energisikkerhed fortsat er et kritisk anliggende for alle lande og virksomheder inden for 
denne sektor.

Ændringsforslag 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse har eneret til at 
udforske det potentielle CO2-
lagringskompleks. Medlemsstaterne sørger 
for, at der i tilladelsens gyldighedsperiode 
ikke gives tilladelse til modstridende 
anvendelser af anlægget. Efter denne 
periode omdannes tilladelsen til 
efterforskning af CO2-lagring enten til en 
CO2-lagringstilladelse, eller den 
tilbageleveres for hele det område, der er 
omfattet af tilladelsen.

Or. en
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Begrundelse

Efterforskning er forbundet med høje udgifter. For at fremme investeringer er det nødvendigt 
at sikre, at der er en sammenhæng mellem en velgennemført efterforskning og udstedelsen af 
en CO2–lagringstilladelse.

Ændringsforslag 237
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Indehaveren af en tilladelse til 
efterforskning, produktion eller lagring af 
kulbrinter kan få eneret til at udforske det 
geologiske kompleks med henblik på CO2-
lagring i det område, som er omfattet af 
tilladelsen til efterforskning, produktion 
eller lagring af kulbrinter, uden at være 
bundet af begrænsningerne og 
betingelserne i stk. 2. Medlemsstaterne 
sikrer, at anvendelsen af 
lagringskomplekset i løbet af 
gyldighedsperioden for tilladelsen til 
efterforskning af CO2-lagring ikke 
hindrer den godkendte anvendelse af 
området til efterforskning, produktion, 
udvikling eller lagring af kulbrinter.

Or. en

Begrundelse

Der er under alle omstændigheder behov for en længere gyldighed for 
efterforskningstilladelsen. Nærværende direktiv tager ikke hensyn til alle de eksisterende 
tilladelser eller de tilladelser, der eventuelt kan udstedes til efterforskning, produktion eller 
geologisk lagring af kulbrinter. Det bør derfor fastslås, at indehaveren af en gyldig 
kulbrintetilladelse også vil få ret til at udforske mulige CO2-lagringsanlæg. 
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Ændringsforslag 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågning før injektion bør også 
foreslås og være omfattet af 
efterforskningstilladelsen. 

Or. en

Begrundelse

Overvågningen før injektion er meget vigtig for at sikre, at de relevante oplysninger er 
tilgængelige, og for senere at sikre den behørige overvågning. 

Ændringsforslag 239
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Overvågning før injektion bør anses 
for en integrerende del af 
efterforskningstilladelsen og bør derfor 
foreslås.

Or. en

Begrundelse

For at kunne gennemføre en evaluering på højt plan af specifikke lagringsanlæg er det vigtigt 
at indhente de nødvendige baggrundsdata over en længere periode. Som følge deraf kan der i 
løbet af forskningsperioden indhentes værdifulde oplysninger, der kan anvendes som 
grundlag for overvågning før injektion.
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Ændringsforslag 240
Anders Eijkman

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Forbud mod ny elproduktionskapacitet, 

der udleder meget CO2

Medlemsstaterne giver ikke tilladelse til 
nye elproduktionsanlæg, hvis disse anlæg 
under drift kan medføre atmosfæriske 
CO2-emissioner på over 400 g pr. 
produceret kilowatttime.

Or. en

Begrundelse

Den største fremtidige udfordring vil blive at begrænse CO2-emissioner fra elproduktion. Det 
bør gøres størst mulige indsats for at fremme CO2-fattig elproduktion. Ved planlægningen af 
nye anlæg, der er baseret på fossile brændstoffer, bør den mest effektive anvendelse fremmes, 
f.eks. kraftvarmeanlæg.

Ændringsforslag 241
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl
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Begrundelse

Indholdet i dette stykke er allerede omfattet af den nye artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
procedurerne for udstedelse af 
lagringstilladelser er åbne for alle 
foretagender, der sidder inde med de 
nødvendige færdigheder, og at tilladelserne 
udstedes efter offentliggjorte, objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier.
Lagringsanlægsoperatører skal være 
fuldstændigt uafhængige af brugerne 
(f.eks. kraftværker).

Or. en

Begrundelse

Kraftværker bør ligeledes have adgang til lagringskapaciteten.

Ændringsforslag 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Objektive og offentliggjorte kriterier er ikke tilstrækkeligt til at forhindre forskelsbehandling, 
hvilket dog er et vigtigt kriterium, der skal garanteres på det indre marked.

Ændringsforslag 244
Vitoria Prodi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer korrekt 
overførsel af kul til jorden og behørig 
udregning af de deraf følgende 
emissionstilgodehavender. 

Or. en

Ændringsforslag 245
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sørger for, at 
lagringsanlæggene ikke drives af to eller 
flere operatører samtidigt. Potentielle 
brugere sikres adgang til 
lagringsanlægget på lige vilkår.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre, at et lagringsanlæg kun benyttes af én operatør med 
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henblik på at undgå tvister vedrørende ansvar.

Ændringsforslag 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I lagringstilladelsens 
gyldighedsperiode har indehaveren eneret 
til at anvende lagringsanlægget.

Or. de

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 4, sikrer dette ændringsforslag, at indehaveren 
af lagringstilladelsen har eneret til at anvende lagringsanlægget.

Ændringsforslag 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indehaveren af en lagringstilladelse 
har eneret til at lagre CO2 i 
lagringsanlægget. Medlemsstaterne 
sørger for, at der i lagringstilladelsens 
gyldighedsperiode ikke gives tilladelse til 
modstridende anvendelser af 
lagringsanlægget.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere kompetencer og erstatningsansvar.
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Ændringsforslag 248
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indehaveren af en tilladelse til 
efterforskning, produktion eller lagring af 
kulbrinter kan få lagringstilladelse i det 
område, der er omfattet af tilladelsen til 
efterforskning, produktion eller lagring 
uden at være bundet af begrænsningerne 
og betingelserne i stk. 2. Medlemsstaterne 
sikrer, at anvendelsen af 
lagringskomplekset ikke hindrer den 
godkendte anvendelse af området til 
efterforskning, produktion, udvikling eller 
lagring af kulbrinter.

Or. en

Begrundelse

Nærværende direktiv tager ikke hensyn til alle de eksisterende tilladelser eller de tilladelser, 
der eventuelt kan udstedes til efterforskning, produktion eller geologisk lagring af kulbrinter. 
Det bør derfor fastslås, at indehaveren af en gyldig kulbrintetilladelse også kan få en 
tilladelse til CO2-lagring. Endvidere har indehaveren af en efterforskningstilladelse i henhold 
til artikel 5 fortrinsret ved tildelingen af en lagringstilladelse. 

Ændringsforslag 249
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Indehaveren af en 
efterforskningstilladelse i henhold til
artikel 5 tildeles en lagringstilladelse uden 
at være bundet af begrænsningerne og 
betingelserne i stk. 2, hvis han har 
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overholdt kravene til 
efterforskningstilladelsen.

Or. en

Begrundelse

Nærværende direktiv tager ikke hensyn til alle de eksisterende tilladelser eller de tilladelser, 
der eventuelt kan udstedes til efterforskning, produktion eller geologisk lagring af kulbrinter. 
Det bør derfor fastslås, at indehaveren af en gyldig kulbrintetilladelse også kan få en 
tilladelse til CO2-lagring. Endvidere har indehaveren af en efterforskningstilladelse i henhold 
til artikel 5 fortrinsret ved tildelingen af en lagringstilladelse. 

Ændringsforslag 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger til den kompetente 
myndighed om lagringstilladelser 
indeholder følgende oplysninger: 

Ansøgninger til den kompetente 
myndighed om lagringstilladelser 
indeholder mindst følgende oplysninger:

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen er baseret på ordlyden i direktivet om deponering af affald. Den sikrer, at 
direktivet kun fastsætter minimumskrav til ansøgningen om tilladelse, og at medlemsstaterne 
om nødvendigt kan kræve yderligere dokumentation.

Ændringsforslag 251
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgninger til den kompetente 
myndighed om lagringstilladelser 

Ansøgninger til den kompetente 
myndighed om lagringstilladelser 
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indeholder følgende oplysninger: indeholder mindst følgende oplysninger: 

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen sikrer, at direktivet kun fastsætter minimumskrav til ansøgningen om tilladelse, og 
at medlemsstaterne om nødvendigt kan kræve yderligere dokumentation.

Ændringsforslag 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) en finansiel vurdering af 
omkostningerne ved separation og sikker 
lagring af CO2.. Således tages der hensyn 
til alternative måder at levere den 
nødvendige energi på gennem 
foranstaltninger såsom forbedringer af 
energieffektiviteten på efterspørgselssiden 
og vedvarende energi 

Or. en

Begrundelse

En finansiel vurdering af CO2-separation og –lagring er påkrævet, for at alle nye anlæg kan 
udsende et klart signal til investorerne om de reelle omkostninger ved elproduktion i CO2-
anlæg, der anvender fossile brændstoffer. Disse omkostninger bør vurderes i forhold til andre 
måder at dække energibehovet på gennem en forbedring af energieffektiviteten på 
efterspørgselssiden og/eller levering af vedvarende energi.
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Ændringsforslag 253
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) en finansiel vurdering af 
omkostningerne ved separation og sikker 
lagring af CO2.. Således tages der hensyn 
til alternative måder at levere den 
nødvendige energi på gennem 
foranstaltninger såsom forbedringer af 
energieffektiviteten på efterspørgselssiden 
og vedvarende energi 

Or. en

Begrundelse

En finansiel vurdering af CCS kan bidrage til at øge bevidstheden om de reelle omkostninger 
ved elproduktion i anlæg, der anvender fossile brændstoffer. Endvidere vil dette bidrage til en 
forbedring af den overordnede energiproduktion og planlægning af forbruget i forhold til 
andre måder at dække energibehovet på, såsom forbedringer af energieffektiviteten på 
efterspørgselssiden og/eller levering af vedvarende energi.

Ændringsforslag 254
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

De forventede kilder er irrelevante for udstedelsen af en lagringstilladelse, hvis kvalitets- og 
modtagelseskriterierne er fastsat.

Ændringsforslag 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Beskrivelse af foranstaltninger til at 
forhindre væsentlige uregelmæssigheder

Or. de

Begrundelse

De dokumenter, som ansøgere på nuværende tidspunkt skal fremlægge, omfatter ikke detaljer 
om foranstaltninger, der kan forhindre væsentlige uregelmæssigheder ved normal drift. Med 
henblik på at skabe ensartede standarder i hele Europa og tilpasse teksten til ordlyden i 
direktivet om deponering af affald bør artikel 7 udvides til at omfatte disse detaljer. Takket 
være den nye definition på "væsentlige uregelmæssigheder" dækker denne tilføjelse både 
udsivning og andre risici for miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) adgang til transport, der forbinder 
anlægget med potentielle 
separationspunkter, samt den økonomiske 
bæredygtighed under hensyntagen til 
afstanden til lagringsanlægget fra disse 
punkter

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at de kompetente myndigheder ved, hvor den reelle lagring kan finde sted.

Ændringsforslag 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) forslag til plan for udbedrende 
foranstaltninger, jf. artikel 16, stk. 2

6) forslag til plan for udbedrende 
foranstaltninger, jf. artikel 16, stk. 2, 
herunder evakueringsforanstaltninger

Or. en

Begrundelse

Der bør være en god evakueringsplan i tilfælde af en nødsituation. 

Ændringsforslag 258
Valdo Tudor Panayiotis

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 7 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) forslag til nødplan

Or. en

Begrundelse

Formålet er at øge offentlighedens tillid til CCS-sikkerheden. F.eks. kan et jordskælv ikke med 
den nuværende videnskab forudses lang tid i forvejen, medmindre CCS-komplekserne bliver 
opført i seismisk stabile formationer. Menneskelige fejl kan dog ikke undgås 100 %.
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Ændringsforslag 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Den kompetente myndighed finder det 
godtgjort:

1) På grundlag af den ansøgning, der er 
indgivet i henhold til artikel 7, finder den 
kompetente myndighed det godtgjort:

Or. en

Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet. 

Ændringsforslag 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at alle direktivets relevante krav er 
opfyldt 

a) at alle direktivets og den relevante 
fællesskabsrets relevante krav er opfyldt

Or. de

Begrundelse

Denne henvisning gør det klart, at fællesskabsretten skal finde anvendelse.

Ordlyden i artikel 8 som helhed er temmelig vag og præciserer ikke, om det er garanteret, at 
afslag på en lagringstilladelse er obligatorisk, hvis de specifikke krav ikke er overholdt. 
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Ændringsforslag 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at ledelsen af lagringsanlægget varetages 
af en økonomisk ansvarlig juridisk person 
med teknisk kompetence 

Or. en

Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet. 

Ændringsforslag 262
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at lagringsanlægget drives af en juridisk 
enhed, der har den behørige tekniske 
kompetence og de tekniske ressourcer til 
at drive anlægget samt tilstrækkelig 
finansiel sikkerhedsstillelse

Or. en
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Begrundelse

Det giver ikke mening, at det er en betingelse, at lagringsanlægget drives af en fysisk person. 
Det vil snarere være virksomheder og juridiske enheder, der driver lagringsanlæg. Det er dog 
almindeligt, at der for visse anlæg udpeges personer, der er ansvarlige for driften af 
anlæggene i overensstemmelse med tilladelserne. Udstedelsen af de enkelte tilladelser i 
godkendelsesprocessen og Kommissionens ret til at udtale sig vil medføre unødvendigt 
bureaukrati og unødvendige forsinkelser.

Ændringsforslag 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Juridiske personer kan også være ansvarlige.

Ændringsforslag 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at juridiske enheder også kan være ansvarlige.

Ændringsforslag 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bad) at der ikke er udstedt andre 
lagringstilladelser inden for den samme 
hydrauliske enhed

Or. de

Begrundelse

I betragtning af at samtidige injektionsoperationer inden for en hydraulisk enhed kan have en 
væsentlig indvirkning på hinanden (jf. definitionen i den nye artikel 3, stk. 6a), bør 
lagringstilladelser kun tildeles til en operatør ad gangen. Dette er vigtigt for præcist at kunne 
afgøre årsager og virkninger i lagringsoperationer og de forpligtelser, som lagringen 
indebærer (ansvar, overvågning, vedligeholdelse osv.) Det er dog stadig muligt for 
tredjemand at få adgang til lagringsanlægget i henhold til artikel 20. 

Ændringsforslag 266
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bad) at der er blevet udpeget en ansvarlig 
for forvaltningen af lagringsanlægget, der 
kan dokumentere de nødvendige 
kvalifikationer samt den nødvendige 
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uddannelse og pålidelighed

Or. en

Begrundelse

Det giver ikke mening, at det er en betingelse, at lagringsanlægget drives af en fysisk person. 
Det vil snarere være virksomheder og juridiske enheder, der driver lagringsanlæg. Det er dog 
almindeligt, at der for visse anlæg udpeges personer, der er ansvarlige for driften af 
anlæggene i overensstemmelse med tilladelserne. Udstedelsen af de enkelte tilladelser i 
godkendelsesprocessen og Kommissionens ret til at udtale sig vil medføre unødvendigt 
bureaukrati og unødvendige forsinkelser.

Ændringsforslag 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bad) at der ikke er udstedt andre 
lagringstilladelser inden for den 
hydrauliske enhed

Or. en

Begrundelse

Driften af forskellige lagringsanlæg inden for den samme hydrauliske enhed påvirker 
nødvendigvis de andre anlæg, der drives inden for den hydrauliske enhed. Inden for en 
hydraulisk enhed kan der kun udstedes lagringstilladelser til en operatør ad gangen. 

Ændringsforslag 268
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Udstedelsen af de enkelte tilladelser i godkendelsesprocessen og Kommissionens ret til at 
udtale sig vil medføre unødvendigt bureaukrati og unødvendige forsinkelser.

Ændringsforslag 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet. 

Ændringsforslag 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) Kommissionen kan på 
medlemsstaternes anmodning afgive
udtalelse om tilladelsesudkastet, jf. artikel 
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10, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og nærhed.

Ændringsforslag 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) Kommissionen kan på 
medlemsstaternes anmodning afgive
udtalelse om tilladelsesudkastet, jf. artikel 
10, stk. 1

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet er det medlemsstaterne, der skal udstede lagringstilladelserne 
på eget initiativ. Det er kun nødvendigt at Kommissionen afgiver udtalelse, når 
medlemsstaterne har anmodet om en sådan udtalelse. 

Ændringsforslag 272
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Udstedelsen af de enkelte tilladelser i godkendelsesprocessen og Kommissionens ret til at 
udtale sig vil medføre unødvendigt bureaukrati og unødvendige forsinkelser.

Ændringsforslag 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet. 

Ændringsforslag 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Afbureaukratisering og nærhed.

Ændringsforslag 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 8 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelsen indeholder følgende: Tilladelsen indeholder mindst følgende:

Or. de

Begrundelse

Analogt med direktivet om deponering af affald sigter denne tilføjelse mod at sikre, at 
direktivet udelukkende fastsætter minimumskrav, hvad angår tilladelsens indhold, og at 
medlemsstaterne om nødvendigt kan opstille yderligere betingelser.
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Ændringsforslag 277
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelsen indeholder følgende: Tilladelsen indeholder mindst følgende:

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen sikrer, at direktivet kun fastsætter minimumskrav til ansøgningen om tilladelse, og 
at medlemsstaterne om nødvendigt kan tilføje flere punkter.

Ændringsforslag 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) lagringsanlæggets og
lagringskompleksets nøjagtige beliggenhed 
og afgrænsning

2) lagringsanlæggets, lagringskompleksets 
og den hydrauliske enheds nøjagtige 
beliggenhed og afgrænsning

Or. de

Begrundelse

Denne tilpasning er i tråd med de ændringsforslag, der indføjer en ny artikel 3, nr. 6a, og 
artikel 8, nr. 1.
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Ændringsforslag 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) lagringsanlæggets og 
lagringskompleksets nøjagtige beliggenhed 
og afgrænsning

2) lagringsanlæggets, lagringskompleksets 
og den hydrauliske enheds nøjagtige 
beliggenhed og afgrænsning

Or. en

Begrundelse

Driften af forskellige lagringsanlæg inden for den samme hydrauliske enhed påvirker 
nødvendigvis de andre anlæg, der drives inden for den hydrauliske enhed. Inden for en 
hydraulisk enhed kan der kun udstedes lagringstilladelser til en operatør ad gangen. 

Ændringsforslag 280
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) lagringsanlæggets og
lagringskompleksets nøjagtige 
beliggenhed og afgrænsning

2) lagringsanlæggets og beskyttelseszonens 
nøjagtige beliggenhed og eksterne 
afgrænsning og diagram over 
lagringskompleksets underjordiske del

Or. pl

Begrundelse

Projektet bør omfatte etablering af en beskyttelseszone, i tilfælde af en kraftig CO2-eksplosion 
udenfor.
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Ændringsforslag 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) den samlede mængde CO2, der må 
lagres geologisk, og de maksimale 
injektionsrater

3) bestemmelser vedrørende etableringen 
og driften af lagringsanlægget, den 
samlede mængde CO2, der må lagres 
geologisk, og de maksimale injektionsrater 
og -tryk

Or. de

Begrundelse

Den første ændring sigter mod at harmonisere teksten i forhold til kravene i artikel 9 i 
direktivet om deponering af affald. Indførelsen af injektionspres skyldes tilføjelsen i artikel 7, 
nr. 4.

Ændringsforslag 282
Péter Olajos

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) den samlede mængde CO2, der må 
lagres geologisk, og de maksimale 
injektionsrater

3) den samlede mængde CO2, der må 
lagres geologisk, de maksimale 
injektionsrater og grænseværdierne for 
reservoirtryk

Or. en

Begrundelse

Af rapporten fra det internationale risikostyringsråd i afsnittet om CCS' regulering fremgår 
det, at de lovgivningsmæssige krav til injektion vil forme industrien ved at fastsætte parametre 
såsom injektionskildedesign, tilladte injektions mængder, grænseværdier for reservoirtryk, 
CO2-strømmens renhed og standarder for det finansielle ansvar.
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Ændringsforslag 283
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) krav til CO2-strømmens 
sammensætning og til proceduren for 
modtagelse af CO2 i henhold til artikel 12, 
og om nødvendigt yderligere krav til 
injektion og lagring

4) krav til sammensætningen af den CO2, 
der kan lagres, og til proceduren for 
modtagelse af CO2 i henhold til artikel 12, 
og om nødvendigt yderligere krav til 
injektion og lagring

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at fastsætte den respektive CO2-strøms sammensætning i 
lagringstilladelsen. Derimod bør sammensætningen af CO2, der kan lagres i det pågældende 
lagringsanlæg, fastsættes.

Ændringsforslag 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) krav til CO2-strømmens 
sammensætning og til proceduren for 
modtagelse af CO2 i henhold til artikel 12, 
og om nødvendigt yderligere krav til 
injektion og lagring 

4) krav til CO2-strømmens sammensætning 
og til proceduren for modtagelse af CO2 i 
henhold til artikel 12, og om nødvendigt 
yderligere krav til injektion og lagring, 
navnlig med det formål at forhindre 
væsentlige uregelmæssigheder.

Or. de

Begrundelse

Et resultat af ændringsforslaget til artikel 7, nr. 4.
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Ændringsforslag 285
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 9 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) den godkendte overvågningsplan, 
forpligtelse til at gennemføre planen og 
krav om ajourføring af planen i medfør af 
artikel 13 samt rapporteringskrav i medfør 
af artikel 14

5) den godkendte overvågnings- og 
nødplan, forpligtelse til at gennemføre 
planerne og krav om ajourføring af 
planerne i medfør af artikel 13 samt 
rapporteringskrav i medfør af artikel 14

Or. en

Begrundelse

Formålet er at øge offentlighedens tillid til CCS-sikkerheden.

Ændringsforslag 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens vurdering af udkast til 
lagringstilladelser

Meddelelser om tildeling af 
lagringstilladelser og forkastelse af 

lagringstilladelser

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og nærhed.
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Ændringsforslag 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens vurdering af udkast til 
lagringstilladelser

Meddelelse om lagringstilladelser

Or. en

Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet.

Ændringsforslag 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om udstedte CO2-
lagringstilladelser eller forkastede 
tilladelsesansøgninger.

Or. en
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Begrundelse

Afbureaukratisering og nærhed.

Ændringsforslag 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis medlemsstater anmoder 
Kommissionen om en udtalelse 
vedrørende udkastet til lagringstilladelse i 
henhold til artikel 8, nr. 2, underretter de 
Kommissionen om alle udkast til 
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den kompetente 
myndighed tager i betragtning, når den 
vedtager sit beslutningsudkast. 
Kommissionen kan afgive udtalelse om 
tilladelsesudkastene senest seks måneder 
efter forelæggelsen heraf.

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet er det medlemsstaterne, der skal udstede lagringstilladelserne 
på eget initiativ. Det er kun nødvendigt at Kommissionen afgiver udtalelse, når 
medlemsstaterne har anmodet om en sådan udtalelse. 

Ændringsforslag 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle udkast til 
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle efterforsknings- og 
lagringstilladelser, der er udstedt af de 
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og alt andet materiale, som den 
kompetente myndighed tager i 
betragtning, når den vedtager sit 
beslutningsudkast. Kommissionen kan 
afgive udtalelse om tilladelsesudkastene 
senest seks måneder efter forelæggelsen 
heraf.

kompetente myndigheder i henhold til 
kravene i dette direktiv. Dette skal ske 
hurtigst muligt og senest en måned efter 
udstedelsen af disse tilladelser.

Or. en

Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet.

Ændringsforslag 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet er det medlemsstaterne, der skal udstede lagringstilladelserne 
på eget initiativ. Det er kun nødvendigt at Kommissionen afgiver udtalelse, når 
medlemsstaterne har anmodet om en sådan udtalelse. Udtalelsen skal fremsendes rettidigt, 
eftersom en forlænget afbrydelse af procedurerne er uhensigtsmæssig, hvad angår 
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bekæmpelse af klimaændringer, og af finansielle årsager. 

Ændringsforslag 292
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at yderligere vurdering af ansøgningerne om tilladelse sker på grundlag af 
ensartede kriterier på EU-plan, bør Kommissionen til enhver tid udstede en tilladelse.

Ændringsforslag 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om udkast til 
lagringstilladelser, tilladelsesansøgninger 
og alt andet materiale, som den 
kompetente myndighed tager i 
betragtning, når den vedtager sit 
beslutningsudkast. 
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Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering og nærhed.

Ændringsforslag 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den kompetente myndighed meddeler 
Kommissionen den endelige beslutning.

Or. de

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet er det medlemsstaterne, der skal udstede lagringstilladelserne 
på eget initiativ. Det er ikke vigtigt, om der tages hensyn til Kommissionens udtalelse. 

Ændringsforslag 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Inden udstedelse af en 
lagringstilladelse kan de kompetente 
myndigheder anmode Kommissionen om 
en ikke-bindende udtalelse vedrørende 
udkastet til tilladelse.

Or. en
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Begrundelse

En proces for vurdering af udkast til lagringstilladelser ville medføre forsinkelser og en mere 
indviklet ansøgningsprocedure. Vi foreslår, at det i de nationale regler kræves, at 
Kommissionen bliver underrettet ved udstedelsen af nye tilladelser. Samtidig skal 
medlemsstaterne have mulighed for at indhente en supplerende ikke-bindende udtalelse om et 
udkast til tilladelse fra Kommissionen med henblik på overordnet bistand til gennemførelsen 
af direktivet.

Ændringsforslag 296
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der tildeles 60 millioner kvoter årligt 
op til højst 600 millioner kvoter fra 
reserven for nytilkomne til store 
demonstrationsanlæg til separation og 
geologisk lagring i EU, i udviklingslande 
eller lande med overgangsøkonomier 
uden for EU, der ratificerer den 
kommende internationale UNFCCC-
aftale.
Kvoterne vil blive bevilget til projekter, der 
gennemføres på grundlag af 
foranstaltninger, der foreslås af 
Kommissionen, og som sikrer, at der 
udvikles en bred vifte af de mest 
økonomisk fordelagtige teknologier.  
Tildelingen skal afhænge af den reelle 
geologiske lagring af CO2. Kvoter, der 
ikke skal overholde kvotebetingelserne 
forbliver tilgængelige i reserven for 
nytilkomne.
Kommissionen sigter mod at sikre, at 
kontrakterne til opførelse af 12 store 
demonstrationsanlæg er indgået inden 
åbningen af UNFCCC's møde i 
København i november 2009. 

Or. en
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Ændringsforslag 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
væsentlige ændringer kun kan gennemføres 
efter udstedelse af en ny lagringstilladelse i 
overensstemmelse med dette direktiv. 
Bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF 
finder også anvendelse i dette tilfælde.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af grænseoverskridende CO2-transport og/eller lagring bør alle bestemmelserne i 
direktivet om vurdering af miljøvirkningerne finde anvendelse. 

Ændringsforslag 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den kompetente myndighed revurderer 
og ajourfører eller tilbagetrækker om 
nødvendigt tilladelsen uden udbetaling af 
erstatning:

Or. en

Begrundelse

"Uden udbetaling af erstatning" tilføjes for at undgå en situation, hvor kompetente 
myndigheder i henhold til bestemmelserne i direktivet og de deraf følgende nationale 
bestemmelser, der sigter mod at beskytte miljøet og menneskers sundhed, skal betale 
erstatning til operatørerne i lyset af nødvendige ændringer, der indføjes i de relevante 
tilladelser, som de er i besiddelser af.
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Ændringsforslag 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed får kendskab til væsentlige uregelmæssigheder eller udsivning, 
skal tilladelsen ajourføres eller trækkes tilbage.

Ændringsforslag 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen sikrer, at kendskab til uregelmæssigheder er tilstrækkeligt til at tillade de 
kompetente myndigheder at gribe ind.
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Ændringsforslag 301
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at forhindre negative konsekvenser for miljøet eller menneskers sundhed bør den 
kompetente myndighed kunne ændre eller trække lagringstilladelsen tilbage, hvis den har fået 
kendskab til uregelmæssigheder eller udsivning.

Ændringsforslag 302
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvert femte år, jf. dog litra a) til c). udgår

Or. en

Begrundelse

Det er hverken nødvendigt eller berettiget at gennemføre en regelmæssig revidering af 
lagringstilladelsen, hvad angår tilbagetrækningen af lagringstilladelsen hvert femte år 
uafhængigt af de nærmere omstændigheder. Det bør i stedet ske i særlige tilfælde.
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Ændringsforslag 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvert femte år, jf. dog litra a) til c). udgår

Or. en

Begrundelse

Afbureaukratisering.

Ændringsforslag 304
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvert femte år, jf. dog litra a) til c). d) hvert tiende år, jf. dog litra a) til c).

Or. de

Begrundelse

En revision af lagringstilladelsen hvert femte år ville skabe en unødvendig usikkerhed for 
operatøren af lagringskomplekset. 

Ændringsforslag 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

eller lagringsanlægget er nedlukket i 
medfør af artikel 17, stk. 1, litra c), bevarer 
den eksisterende operatør ansvaret for 
lagringsanlægget, herunder for alle heraf 
følgende juridiske forpligtelser.  Hvis 
operatøren ikke overholder sine 
forpligtelser i henhold til artikel 17, stk. 1, 
litra c), overtager den kompetente 
myndighed ansvaret for lagringsanlægget, 
herunder for alle heraf følgende juridiske 
forpligtelser. Den kompetente myndighed 
inddriver eventuelle omkostninger hos den 
tidligere operatør. Hvis dette ikke er 
muligt, anvendes den finansielle 
sikkerhedsstillelse til dette formål i 
henhold til artikel 19, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsens nuværende ordlyd kan blive et smuthul, skabe uønskede muligheder for 
misbrug og gøre det muligt for operatører at unddrage sig ansvaret gennem uvirksomhed, 
manglende overholdelse af bestemmelserne og/eller konkurser og således overføre 
omkostningerne og forpligtelserne forholdsvis billigt til de offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 306
Norbert Glante

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod så vidt muligt at overføre ansvaret til operatøren og begrænse 
byrden for de offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed inddriver eventuelle omkostninger hos den tidligere operatør. 
Betingelserne for en sådan inddrivning vil naturligvis blive fastsat i de enkelte nationale 
retssystemer.
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Ændringsforslag 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Når en tilladelse er trukket tilbage i 
medfør af stk. 3, udsteder den kompetente 
myndighed enten en ny lagringstilladelse 
eller nedlukker lagringsanlægget i medfør 
af artikel 17, stk. 1, litra c). Indtil 
udstedelsen af en ny lagringstilladelse 
overtager den kompetente myndighed 
ansvaret for driften af og den umiddelbare 
sikkerhed på lagringsanlægget, mens det 
overordnede ansvar forbliver hos 
operatøren. Den kompetente myndighed 
har ret til at inddrive eventuelle 
omkostninger hos den tidligere operatør.

Or. en

Begrundelse

Operatøren har stadig ansvaret, selv om betingelserne i tilladelsen ikke kan overholdes.
Overførslen af alle de heraf følgende juridiske forpligtelser til den kompetente myndighed 
sender et forkert signal til de potentielle operatører.

Ændringsforslag 309
Duarte Freitas

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Eksport af CO2

1. Hvis der skal eksporteres CO2 fra 
Fællesskabet til et tredjeland med henblik 
på geologisk lagring, indgiver 
indehaveren af kuldioxiden en ansøgning 
om eksporttilladelse til den kompetente 
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myndighed i oprindelsesmedlemsstaten.
2. Den kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten underretter den 
kompetente myndighed i 
bestemmelseslandet med henblik på 
samtykke.
3. Den kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten giver kun 
tilladelse til eksporten, hvis:
a) den kompetente myndighed i 
bestemmelseslandet har givet sit 
samtykke;
b) det kan sikres, at den geologiske 
lagring af kuldioxiden i 
bestemmelseslandet sker i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv;
c) den geologiske lagring af CO2 er 
omfattet af en emissionshandelsordning i 
bestemmelseslandet, som er forbundet 
med EU's emissionshandelsordning, der 
er oprettet i henhold til direktiv 
2003/87/EF.
4. Der kan ikke gives tilladelse til eksport 
af CO2 uden Kommissionens udtrykkelige 
samtykke.
5. Eksporttilladelsen kan dække flere 
eksporter af en tidligere fastsat mængde 
CO2  i en periode på ikke over et år, hvis 
de gennemføres på de samme 
driftsmæssige betingelser som for 
separation, transport og lagring.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at lette den bureaukratiske byrde og strømline proceduren for 
tildeling af eksporttilladelser, der kan dække flere eksporter. Der indføres en begrænset 
løbetid for tilladelsen, hvilket muliggør regelmæssig overvågning af operationerne og 
regelmæssig opdatering af betingelserne i eksporttilladelsen.
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Ændringsforslag 310
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En CO2-strøm bør bestå af mindst 
99,9 % kuldioxid. Affald eller andre stoffer 
må derfor ikke tilsættes CO2-strømmen 
med henblik på bortskaffelse af dette affald 
eller disse stoffer. Dette niveau kan 
ændres med den i artikel 36a omhandlede 
revisionsprocedure i lyset af fremtidige 
videnskabelige beviser.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for de langsigtede lagringsprojekters integritet kan blive markant større, hvis der 
lagres store mængder urenheder sammen med CO2. Urenheder såsom SOx øger risikoen for 
udsivning, hvilket kan hindre gennemførelsen af det fastsatte primære formål med CCS.  
Endvidere kan urenheder i CO2-strømmen få praktiske konsekvenser for CO2-transport og –
lagring, samt medføre potentielle sundheds-, sikkerheds- og miljøvirkninger. Den nuværende 
teknologi, der anvendes enten før eller efter forbrænding, kan rense 99,9 % af CO2-
strømmene, hvilket er bekræftet i IPCC's særrapport om CCS.

Ændringsforslag 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En CO2-strøm skal langt overvejende
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 

1. En CO2-strøm skal bestå af mindst 98 % 
kuldioxid og må ikke indeholde ætsende 
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stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs 
integritet og indebære en væsentlig risiko 
for miljøet eller overtræde kravene i den 
relevante fællesskabslovgivning.

stoffer såsom H2S og SO2. Affald eller 
andre stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. 

Or. en

Begrundelse

CO2-strømmene bør være så rene som muligt, og de bør ikke indeholde ætsende stoffer, 
eftersom disse stoffer medfører øget risiko både under transporten og under lagringen. 

Ændringsforslag 312
Chris Davies

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention.  The word 'overwhelmingly'  is retained but a stricter definition inserted 
to apply solely within the EU.  A higher figure than 90% would prevent the development of 
some of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.

Ændringsforslag 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Ændringsforslag 314
Richard Seeber

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En CO2-strøm kan kun accepteres, hvis 
følgende kriterier er overholdt: Affald 
eller andre stoffer må ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-
strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs integritet 
og indebære en væsentlig risiko for miljøet
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning. De maksimalt 
tilladte koncentrationsniveauer for disse 
stoffer fastsættes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
28, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det meget generelle kriterium og bestemmelsen om, at CO2-strømmen "langt overvejende skal 
bestå af kuldioxid", er ikke tilstrækkeligt til at sikre CO2-strømmens renhed. De maksimalt 
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tilladte koncentrationsniveauer for forureningskilder bør fastsættes i henhold til 
komitologiproceduren.

Ændringsforslag 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En CO2-strøm skal langt overvejende 
bestå af kuldioxid. Affald eller andre 
stoffer må derfor ikke tilsættes CO2-
strømmen med henblik på bortskaffelse af 
dette affald eller disse stoffer. En CO2-

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

strøm kan imidlertid indeholde tilfældigt 
medfølgende stoffer, der stammer fra 
kilden, separationen eller 
injektionsprocessen, samt stoffer, der er 
nødvendige for transporten af 
sikkerhedsgrunde. Koncentrationen af 
disse stoffer skal være under et niveau, 
som ville skade lagringsanlæggets og den 
tilhørende transportinfrastrukturs integritet 
og indebære en væsentlig risiko for miljøet 
eller overtræde kravene i den relevante 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Nødvendig komplettering.

Ændringsforslag 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Ændringsforslag 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den vigtigste opgave, hvad angår sikkerheden i et lagringskompleks, er overvågningen af den 
injicerede CO2's placeringen og bevægelser.

Ændringsforslag 319
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren overvåger injektionsanlæggene, 
lagringskomplekset (herunder om muligt
CO2-boblen) og om nødvendigt det 

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

Or. en

Begrundelse

Realtidsovervågning er påkrævet for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at 
sikre, at operatøren overholder kravene i direktivet.

Ændringsforslag 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sammenligne CO2's faktiske og 
modellerede opførsel i lagringsanlægget

a) sammenligne CO2's og 
formationsvandets faktiske og modellerede 
opførsel i lagringsanlægget

Or. de

Begrundelse

Ud over CO2-vandets opførsel bør ændringer i formationsvandets opførsel i lagringsanlægget 
også overvåges bl.a. for at kunne observere fortrængningsvirkninger.

Ændringsforslag 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) detektere udsivning af CO2 c) detektere udsivning af CO2 og af stoffer, 
der som følge deraf er sat i bevægelsen

Or. de
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Begrundelse

Detektering af stoffer, der er sat i bevægelse under havbunden på grund af udsivning af CO2, 
er en af overvågningsforpligtelserne i henhold til bilag 4 i protokollen til konventionen om 
forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer (London-protokollen). 
Eftersom direktivet vil gælde i områder, der også er omfattet af London-protokollen, kræver 
folkeretten, at overvågningsforpligtelserne udvides til også at omfatte sådanne stoffer.

Ændringsforslag 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) detektere negative virkninger for det 
omgivende miljø, for vand, der udgør en 
del af den hydrologiske cyklus, for 
befolkningsgrupper eller for brugerne af 
den omgivende biosfære

Or. de

Begrundelse

Den nuværende ordlyd i litra d) er for generel. Den nye ordlyd er mere præcis og omfatter 
vand, der udgør en del af den hydrologiske cyklus inden for direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 323
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) detektere væsentlige negative virkninger 
for det omgivende miljø, for den lokale 
befolkning eller for brugerne af den 
eksterne del af lagringskomplekset og af 
den omgivende biosfære og den 
underjordiske del af geosfæren 

Adlib Express Watermark



AM\734310DA.doc 69/79 PE409.631v01-00

DA

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en mere præcis definition på det omgivende miljø.

Ændringsforslag 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) ajourføring af vurderingen af 
lagringsanlæggets sikkerhed og integritet 
på kort og lang sigt på grundlag af de 
kvantitative vurderingskriterier, der 
fastsættes i de i artikel 4, stk. 3, 
omhandlede retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er for ambitiøst. Der bør fastsættes særlige kvantitative 
vurderingskriterier.

Ændringsforslag 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde af geologisk lagring under 
havbunden skal de krav til overvågning, 
der er fastsat i stk. 1, yderligere tilpasses 
den usikkerhed og de driftsmæssige 
vanskeligheder, der er forbundet med 
anvendelse af CCS-teknologi i havmiljøet.
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Or. en

Begrundelse

Der bør træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at CO2-lagring skader 
havmiljøet.

Ændringsforslag 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Overvågningen bør suppleres med en kontrol- og godkendelsesprocedure for at garantere, at 
lagringen er sikker.

Adlib Express Watermark



AM\734310DA.doc 71/79 PE409.631v01-00

DA

Ændringsforslag 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en hyppighed, der fastsættes af den 
kompetente myndighed, og under alle 
omstændigheder mindst en gang om året, 
forelægger operatøren den kompetente 
myndighed:

Med en hyppighed, der fastsættes af den 
kompetente myndighed, og under alle 
omstændigheder mindst en gang om året, 
forelægger operatøren den kompetente 
myndighed i et harmoniseret 
rapporteringsformat med henblik på at 
sikre konsekvens og gennemsigtighed i de 
fremlagte informationer:

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes et fælles rapporteringsformat for at sikre konsekvens og gennemsigtighed.

Ændringsforslag 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell og Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
operatøren i tilfælde af væsentlige 
uregelmæssigheder eller udsivning, der 
kan have negative konsekvenser for 
menneskers sundhed og miljøet, som 
defineret i de i artikel 4, stk. 3, 
omhandlede retningslinjer, straks 
underretter den kompetente myndighed 
herom og træffer de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for konkrete målelige kriterier og retningslinjer.

Ændringsforslag 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbedrende foranstaltninger som 
omhandlet i stk. 1 træffes på grundlag af en 
plan for udbedrende foranstaltninger, der er 
forelagt den kompetente myndighed i 
medfør af artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 
6

2. Udbedrende foranstaltninger som 
omhandlet i stk. 1 træffes på grundlag af en 
plan for udbedrende foranstaltninger, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
Kommissionen i medfør af artikel 7, stk. 6, 
og artikel 9, stk. 6 Disse foranstaltninger 
offentliggøres.

Or. en
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Begrundelse

En bindende vurdering på fællesskabsplan er nødvendig for at sikre overensstemmelse i 
gennemførelsen af kravene. Borgerne bør have fuld adgang til disse oplysninger.

Ændringsforslag 331
Lambert van Nistelrooij

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den kompetente myndighed kan når som 
helst kræve, at operatøren træffer
yderligere eller andre udbedrende 
foranstaltninger end dem, der er fastlagt i 
planen for udbedrende foranstaltninger. 
Den kan også når som helst selv træffe 
udbedrende foranstaltninger og inddriver i 
så fald omkostningerne hos operatøren.

Or. en

Begrundelse

Der er en væsentlig forskel mellem at anmode og at kræve. Et krav vil styrke den kompetente 
myndigheds stilling.

Ændringsforslag 332
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge
anden relevant fællesskabslovgivning, 

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle foranstaltninger, 
der træffes som følge af forpligtelser, og
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indtil ansvaret for lagringsanlægget
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
ansvarlig for at forsegle lagringsanlægget 
og fjerne injektionsanlæggene.

anden relevant fællesskabslovgivning, 
indtil ansvaret for lagringskomplekset
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
forud for denne overførsel ansvarlig for at 
forsegle og sikre lagringsanlægget og 
fjerne alle anlæggene.

Or. pl

Begrundelse

Efter nedlukning bør det være en (national) lokal myndighed, der har ansvaret for det 
geologiske lagringsanlæg for CO2 i henhold til fællesskabsretten og lovgivningen i den 
relevante medlemsstat.

Ændringsforslag 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 
indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
ansvarlig for at forsegle lagringsanlægget 
og fjerne injektionsanlæggene. 

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 
indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
ansvarlig for at forsegle lagringsanlægget 
og fjerne injektionsanlæggene. Operatøren 
bør fortsat være ansvarlig i mindst 100 år 
efter nedlukningen af anlægget.

Or. en

Begrundelse

Ifølge geologer kan der stadig opstå problemer mere end 100 år efter nedlukningen af 
lagringsanlægget.
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Ændringsforslag 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 
indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Operatøren er også 
ansvarlig for at forsegle lagringsanlægget 
og fjerne injektionsanlæggene. 

2. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra a) eller b), er operatøren fortsat 
ansvarlig for vedligeholdelse, overvågning, 
kontrol, rapportering og udbedrende 
foranstaltninger ifølge bestemmelserne i 
dette direktiv og for alle forpligtelser ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 
indtil ansvaret for lagringsanlægget 
overdrages til den kompetente myndighed, 
jf. artikel 18, stk. 1-4. Nedlukningen er 
ikke færdig, før operatøren har forseglet 
lagringsanlægget og fjernet 
injektionsanlæggene.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for på den ene side at muliggøre anvendelsen af artikel 
18, stk. 1, og for på den anden side at forhindre, at ansvaret for det lukkede lagringsanlæg 
overføres til den kompetente myndighed, før lagringsanlægget er blevet fuldstændig forseglet 
og alle injektionsanlæggene er blevet fjernet i henhold til artikel 18, stk. 1.

Ændringsforslag 335
Adam Gierek

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er medlemsstatens 
kompetente myndighed fortsat ansvarlig 
for vedligeholdelse, overvågning, kontrol 
og udbedrende foranstaltninger ifølge 
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bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres.

bestemmelserne i dette direktiv  Den er 
også ansvarlig for alle andre forpligtelser 
ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning og national 
lovgivning, herunder overvågning af den 
langsigtede kemiske neutraliseringsproces 
for CO2 i geologiske formationer.  
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt medlemsstatens kompetente 
myndighed og godkendt af denne, jf. 
artikel 7, stk. 7, og artikel 9, stk. 7, og som 
om nødvendigt ajourføres.

Or. pl

Begrundelse

Der er brug for oplysninger om den kemiske neutraliseringsproces for CO2 af hensyn til den 
fremtidige interesse, der eventuelt måtte være i efterforskning af områder, der er øremærket 
til lagringsanlæg.

Ændringsforslag 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og ifølge 
anden relevant fællesskabslovgivning, 
mens det overordnede ansvar forbliver 
hos operatøren. Efterbehandlingskravene 
ifølge dette direktiv opfyldes på grundlag 
af den foreløbige efterbehandlingsplan, der 
er forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
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ajourføres. ajourføres.

Or. en

Begrundelse

Overførslen af alle de heraf følgende juridiske forpligtelser til den kompetente myndighed 
sender et forkert signal til de potentielle operatører. Andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, navnlig bestemmelserne i direktiv 2004/35/EF, bør gælde, således at 
der kan etableres en ordning for erstatningsansvar, der er tættere på princippet om, at 
forureneren betaler.

Ændringsforslag 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres.

4.  Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres. Hvis den kompetente 
myndighed selv træffer disse 
foranstaltninger, skal den inddrive 
omkostningerne hos operatøren. Hvis 
dette ikke er muligt, anvendes den 
finansielle sikkerhedsstillelse til dette
formål i henhold til artikel 19, stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

Under paragraph 4, in the case of early withdrawal of a storage permit (for significant 
irregularities or unreliability of the operator), the duty of aftercare would pass to the 
competent authority. Where a site is closed under the regular procedure, the operator 
remains responsible for it (Article 17(2)). It is therefore necessary that, in the event of closure 
for non-compliance with obligations, the operator should also remain liable and that the 
authority should have recourse to legal remedies against it (as in the case of Art. 16) or that 
the financial security should be used for this purpose.

Ændringsforslag 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres.

4. Efter nedlukning af et lagringsanlæg, jf. 
stk. 1, litra c), er den kompetente 
myndighed fortsat ansvarlig for 
vedligeholdelse, overvågning, kontrol og 
udbedrende foranstaltninger ifølge 
bestemmelserne i dette direktiv og for alle 
andre forpligtelser ifølge anden relevant 
fællesskabslovgivning. 
Efterbehandlingskravene ifølge dette 
direktiv opfyldes på grundlag af den 
foreløbige efterbehandlingsplan, der er 
forelagt den kompetente myndighed og 
godkendt af denne, jf. artikel 7, stk. 7, og 
artikel 9, stk. 7, og som om nødvendigt 
ajourføres. Operatøren er fortsat retligt og 
finansielt ansvarlig for anlægget og skal 
opretholde finansiel sikkerhedsstillelse 
eller tilsvarende, jf. artikel 19, stk. 2, litra 
b), nr. (ii).

Or. en

Begrundelse

Operatøren dækker omkostningerne, hvis der opstår skader efter nedlukningen af anlægget.
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