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Amendement 208
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten hebben het recht de zones te 
bepalen waarbinnen opslaglocaties kunnen 
worden geselecteerd overeenkomstig de 
eisen van deze richtlijn.

1. De lidstaten hebben het recht de zones te 
bepalen en te monitoren waarbinnen 
opslaglocaties kunnen worden geselecteerd 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn 
en op basis van een volledige geologische 
inspectie.

Or. pl

Motivering

Dit amendement voegt een belangrijk element toe, namelijk volledige geologische inspectie.

Amendement 209
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten hebben het recht de zones te 
bepalen waarbinnen opslaglocaties kunnen 
worden geselecteerd overeenkomstig de 
eisen van deze richtlijn.

1. De lidstaten hebben het recht de zones te 
bepalen waarbinnen opslaglocaties kunnen 
worden geselecteerd overeenkomstig de 
eisen van deze richtlijn. Dit omvat ook het 
recht van lidstaten om geen opslag toe te 
staan op hun grondgebied of in delen 
daarvan.

Or. en

Motivering

Deze zin moet worden opgenomen om de rechten van lidstaten te verduidelijken.
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Amendement 210
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op 1 januari 2011 
gedetailleerde informatie over hun 
bestaande CO2 -opslagcapaciteit.

Or. en

Motivering

Alle besluiten over het toekomstige gebruik van de CCS-technologie dienen gebaseerd te zijn op 
gedetailleerde en exacte informatie, onder meer over de bestaande opslagcapaciteit in de 
verschillende lidstaten. Daarom moeten de lidstaten uiterlijk op 1 januari 2011 desbetreffende 
informatie verstrekken aan de Commissie.

Amendement 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen risico van 
lekkage bestaat, er geen risico van 
ongunstige milieu- of 
volksgezondheidseffecten bestaat en het 
gebruik ervan voor de opslag van CO2 niet 
direct concurreert met andere feitelijke of 
potentiële energiegerelateerde 
gebruiksdoeleinden, zoals een strategisch 
belang voor de zekerheid van de 
energievoorziening van de Unie (bijv. 
gasopslag) of het gebruik van 
hernieuwbare (b.v. geothermische) 
energiebronnen.

Or. en
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Motivering

CO2-opslag mag niet direct concurreren met andere vormen van energiegebruik, zoals het 
gebruik van geothermische bronnen.

Amendement 212
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen 
voordoen.

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage wordt verwacht dat 
negatieve gevolgen zou kunnen hebben 
voor de volksgezondheid of het milieu.

Or. en

Motivering

Vattenfall steunt in beginsel amendement 21 van Chris Davies, omdat het veel duidelijker is dan 
het Commissievoorstel. Wel is het zo dat het nooit 100% zeker is dat er geen lekkage zal 
optreden. Daarom moet het voorstel van de Commissie om het risico van lekkage te vermelden 
weer worden opgenomen in de tekst (onderstreept).

Amendement 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien de toepassing van de in bijlage I 
opgesomde criteria erop wijst dat er onder 
de voorgestelde exploitatievoorwaarden 
geen risico van lekkage bestaat en er zich 
geen negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.
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Or. en

Motivering

Risico-evaluatie wordt vermeld in de artikelen 4&3 en is een uiterst belangrijke factor bij de 
selectie van een geologische formatie als opslaglocatie. In deze bepaling moeten de in bijlage I 
vermelde criteria voor de keuze van opslaglocaties dan ook expliciet worden genoemd. Ook het 
minste risico van lekkage is onaanvaardbaar.

Amendement 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen 
voordoen. 

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage en geen belangrijke 
risico's voor het milieu of de 
volksgezondheid bestaan.

Or. de

Motivering

De toevoeging van „geen belangrijke risico's“ heeft ten doel de nogal vage en moeilijk 
toepasselijke formulering van lid 2 aan te scherpen. De verandering beoogt dus enerzijds de 
tekst duidelijker te formuleren en anderzijds te verzekeren dat opslaglocaties worden gekozen 
die niet lekken en geen gevaar voor het milieu en de volksgezondheid vormen. 

Amendement 215
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk
risico van lekkage bestaat en er zich naar 

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen risico van 
lekkage bestaat en er zich naar alle 
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alle waarschijnlijkheid geen belangrijke
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

waarschijnlijkheid geen negatieve milieu-
of volksgezondheidseffecten zullen 
voordoen. 

Or. en

Motivering

De keuze van een opslaglocatie is zeer belangrijk om te verzekeren dat het CO2 veilig onder de 
grond blijft zonder nadelige gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid. Er moet dan ook 
voor worden gezorgd dat er onder de voorgestelde exploitatievoorwaarden geen risico van 
lekkage te verwachten is en er zich naar alle waarschijnlijkheid geen negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

Amendement 216
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen risico van 
lekkage bestaat en er zich naar alle 
waarschijnlijkheid geen negatieve milieu-
of volksgezondheidseffecten zullen 
voordoen. 

Or. en

Motivering

De gestelde eis moet duidelijker worden omschreven dan in het voorstel van de Commissie het 
geval is. Het gebruik van het woord "belangrijk" laat ruimte voor risico's. 

Amendement 217
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
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exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen 
voordoen.

exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat , er geen 
belangrijke negatieve milieu- of 
volksgezondheidsrisico's bestaan en de 
locatie nauwkeurig bewaakt kan worden.

Or. en

Motivering

Monitoring is even belangrijk bij de keuze van een locatie en daarom stellen we voor het eind 
van deze paragraaf aan te passen.

Amendement 218
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen.

2. Onverminderd lid 1 wordt een 
geologische formatie uitsluitend als 
opslaglocatie geselecteerd indien er onder 
de voorgestelde exploitatievoorwaarden 
geen belangrijk risico van lekkage bestaat,
er zich naar alle waarschijnlijkheid geen 
belangrijke negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen voordoen 
en overeenkomstig lid 3 de geschiktheid 
van de formatie voor het gebruik als 
opslaglocatie is bepaald. 

Or. en

Motivering

De banden tussen deze twee leden en ook de band met lid 1 moeten explicieter worden vermeld.

Amendement 219
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geschiktheid van een geologische 3. De geschiktheid van een geologische 
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formatie voor gebruik als opslaglocatie 
wordt bepaald door een karakterisering en 
evaluatie van het potentiële opslagcomplex 
en het omgevende gebied overeenkomstig 
de in bijlage I gespecificeerde criteria.

formatie voor gebruik als opslaglocatie 
wordt bepaald door een karakterisering en 
evaluatie van het potentiële opslagcomplex 
en het omgevende gebied overeenkomstig 
de in bijlage I gespecificeerde criteria en 
door toepassing van optimale praktijken 
en van door de Commissie te ontwikkelen 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Richtsnoeren voor optimale praktijken mogen dan nuttig zijn als leiddraad voor de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten, Vattenfall vindt dat deze niet verplicht moeten worden nog voor ze 
goed en wel bestaan. Om te voorkomen dat extra vertraging ontstaat moet ervoor worden 
gezorgd dat de Commissie op tijd klaar is. Vattenfall stelt daarom voor een vaste deadline in te 
voeren om te zorgen dat de Commissie op tijd klaar is, of anders tegen amendement 22 van 
Chris Davies te stemmen. 

Amendement 220
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geschiktheid van een geologische 
formatie voor gebruik als opslaglocatie 
wordt bepaald door een karakterisering en 
evaluatie van het potentiële opslagcomplex 
en het omgevende gebied overeenkomstig 
de in bijlage I gespecificeerde criteria.

3. De geschiktheid van een geologische 
formatie voor gebruik als opslaglocatie 
wordt bepaald door een karakterisering en 
evaluatie van het potentiële opslagcomplex 
en het betroffen of impactgebied 
overeenkomstig de in bijlage I 
gespecificeerde criteria.

Or. en

Motivering

De uitdrukking "omgevende gebied" is niet duidelijk omschreven, terwijl in de milieuwetgeving 
vaak wordt gesproken over "betroffen/impactgebied". Hongarije stelt voor "omgevende gebied" 
te veranderen in een van de twee alternatieve termen. 
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Amendement 221
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
essentiële economische belangen van 
lidstaten die verband houden met 
koolwaterstofreservoirs.

Or. en

Motivering

Deze zin moet worden opgenomen om de rechten van de lidstaten te verduidelijken.

Amendement 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten moeten een realistische 
evaluatie maken van de opslagcapaciteit 
op hun grondgebied. De lidstaten moeten 
deze evaluaties vóór 2012 doen toekomen 
aan de Commissie. Deze informatie wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Op dit moment is niet bekend hoeveel opslagcapaciteit er in Europa is. Er bestaan diverse 
schattingen, maar deze zijn niet erg precies. Het is belangrijk te weten hoeveel CO2 we kunnen 
opslaan.
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Amendement 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Kartering

De lidstaten brengen uiterlijk in 2010 de 
daadwerkelijke CO2-opslagcapaciteit op 
hun grondgebied in kaart.

Or. de

Motivering

Om de omzetting van de richtlijn te bespoedigen stellen de lidstaten overzichtskaarten van de 
CO2-opslagcapaciteit samen.

Amendement 224
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
aanbestedingsprocedure en het verlenen 
van exploratievergunningen voor 
potentiële CO2-opslaglocaties open staan 
voor alle entiteiten die over de nodige 
toestemming en capaciteiten beschikken en 
dat de vergunningen worden verleend op 
basis van voorafgaande wetenschappelijke 
studies en onderzoek met inbegrip van een 
volledige geologische inspectie en bekend 
gemaakte technologische en milieucriteria.

Or. pl

Motivering

De lidstaten hebben ook tot taak aanbestedingsprocedures voor exploratiewerkzaamheden te 
organiseren en te verzekeren dat alle bevoegde personen daaraan deel kunnen nemen en dat bij 
de keuze van criteria terdege rekening wordt gehouden met wetenschappelijk geologisch 
onderzoek.
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Amendement 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve, bekendgemaakte en niet-
discriminerende criteria.

Or. de

Motivering

Objectieve en bekend gemaakt criteria waarborgen nog niet dat niet wordt gediscrimineerd, wat 
toch een belangrijk criterium is op de interne markt.

Amendement 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve, niet-discriminerende en 
bekend gemaakte criteria.

Or. en

Motivering

Vergunningen moeten worden afgegeven op basis van niet-discriminerende criteria.
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Amendement 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
het verlenen van een 
exploratievergunning naar behoren 
rekening wordt gehouden met de mening 
van het publiek. Daarom zien de lidstaten 
erop toe dat het publiek en de leden 
daarvan voldoende en daadwerkelijke 
toegang tot informatie, inspraakrechten 
en toegang tot de rechter krijgen 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten als 
gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde 
plannen en programma's betreffende het 
milieu en met betrekking tot inspraak van 
het publiek en toegang tot de rechter, 
Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG,
alsook Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie.

Or. en

Motivering

Het publiek moet voldoende en daadwerkelijke toegang tot informatie, inspraakrechten en 
toegang tot de rechter hebben, waar het gaat om de vergunningsprocedures voor zowel 
exploratie als voor opslag.
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Amendement 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar. 

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume. 

De geldigheidsduur van de 
exploratievergunning is beperkt tot de tijd 
die nodig is om de activiteit uit te oefenen 
waarvoor de exploratievergunning wordt 
afgegeven. De bevoegde autoriteiten 
kunnen de exploratievergunning 
verlengen als de geldigheidsduur niet 
volstaat om de betreffende activiteit af te 
ronden en de activiteit overeenkomstig de 
exploratievergunning wordt uitgeoefend. 

Or. de

Motivering

De voorgestelde geldigheidsduur is te kort, zoals blijkt uit vele jaren ervaring met de exploratie 
van de bodem op zoek naar grondstoffen en opslagmogelijkheden. In zo korte tijd kunnen 
onmogelijk zoveel gegevens worden verzameld, vooral omdat het technisch om een onontgonnen 
gebied gaat, afspraken met grondeigenaars gemaakt moeten worden en allerlei 
bestuursrechtelijke kwesties afgehandeld moeten worden. 

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor de tijd die nodig is voor de 
uitvoering van de werkzaamheden 
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periode van maximaal twee jaar. waarvoor de exploratievergunning is 
verleend. De exploratievergunning kan 
worden verlengd. Alvorens een 
exploratievergunning te verlenen treffen 
de lidstaten regelingen om te voorkomen 
dat de vergunning niet illegaal wordt 
gebruikt om investeringen tegen te 
houden.

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering van de procedures voor het verlenen van exploratievergunningen en 
vergoeding van investeringen.

Amendement 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar. 

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
drie jaar, die telkens met drie jaar kan 
worden verlengd, en wel zo lang als nodig 
is voor uitvoering van de exploratie van de 
beoogde opslaglocatie.

Or. en

Motivering

Twee (plus twee) jaar is niet genoeg tijd om naar gebieden voor CO2-opslag te zoeken.
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Amendement 231
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een
periode van maximaal twee jaar. 

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
vier jaar, tweemaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar.

Or. en

Motivering

Om een mogelijke opslaglocatie te selecteren moet eerst langdurige en nauwgezette exploratie 
plaatsvinden om het gevaar ter vermijden dat lekkage en negatieve gevolgen voor het milieu en 
de volksgezondheid optreden.

Amendement 232
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar. 

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van
vijf jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar.

Or. en

Motivering

Exploratievergunningen moeten altijd voor langere tijd worden verleend. Het huidige voorstel 
voor een richtlijn houdt volstrekt geen rekening met bestaande vergunningen of vergunningen 
die eventueel worden verleend voor de exploratie, productie of geologische opslag van 
koolwaterstoffen. Daarom moet worden bepaald dat de eigenaar van een geldige vergunning 
voor koolwaterstoffen ook het recht krijgt locaties voor de opslag van CO2 te exploreren. 
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Amendement 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit 
te voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik 
van het complex wordt toegestaan.

4. Wanneer de houder van de
exploratievergunning voor de onderzochte 
opslaglocatie een opslagvergunning 
aanvraagt, dan wordt deze aanvraag, als 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor 
het verlenen van een vergunning in 
artikel 6, met voorrang behandeld.

Or. de

Motivering

Hiermee wordt bereikt dat de explorerende onderneming, die meestal aanzienlijke investeringen 
heeft gedaan, bij het verlenen van opslagvergunningen voorrang krijgt boven concurrenten. De 
in de ontwerprichtlijn voorgestelde "omzetting" van de exploratievergunning in een 
opslagvergunning kan ten onrechte zo worden opgevat dat omzetting plaatsvindt los van de 
vraag of aan de voorwaarden voor het verlenen van de opslagvergunning is voldaan. De tekst 
moet daarom worden aangepast.

Amendement 234
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit 
te voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan.

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit 
te voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan. Wanneer de 
houder van de exploratievergunning na 
succesvolle voltooiing van de exploratie 
een opslagvergunning aanvraagt, dan 
wordt deze aanvraag met voorrang 
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behandeld.

Or. de

Motivering

Exploratiebedrijven investeren aanzienlijke bedragen in het onderzoek van de bodem en lopen 
het risico dat het onderzoek geen resultaat oplevert. Het amendement heeft ten doel bedrijven te 
stimuleren om de bodem te exploreren om na te gaan of deze geschikt is voor de opslag van 
CO2.

Amendement 235
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit 
te voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan.

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit 
te voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning het gebruik van het complex 
geen nadelige gevolgen heeft voor het 
toegestane gebruik van het gebied voor de 
exploratie, productie, ontwikkeling of 
opslag van koolwaterstoffen, steenkool of 
andere delfstoffen. 

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt het voorstel van de rapporteur in amendement 25 en zorgt ervoor 
dat de tekst aansluit bij amendement 19 van de rapporteur. De EU moet ervoor zorgen dat de 
rechten en belangen van exploitanten en vergunninghouders voor olie, gas, kolen en andere 
delfstoffen in dit opzicht voldoende beschermd worden, omdat de energievoorziening voor alle 
landen en de bedrijven die op dit gebied actief zijn van vitaal belang blijft.
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Amendement 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit te 
voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan.

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit te 
voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan. Na deze 
periode wordt de exploratievergunning 
voor CO2 -opslag omgezet in een 
opslagvergunning of zij vervalt voor het 
gehele bestreken gebied.

Or. en

Motivering

Exploratie brengt hoge kosten met zich mee. Om investeringen aan te moedigen moet ervoor 
worden gezorgd dat succesvolle exploratie resulteert in de verlening van een opslagvergunning 
voor CO2.

Amendement 237
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aan de houder van een vergunning 
voor de exploratie, productie of opslag 
van koolwaterstoffen kan het exclusieve 
recht worden verleend om het geologische 
complex te exploreren met het oog op de 
opslag van CO2 in het gebied waarvoor de 
vergunning voor de exploratie, productie 
of opslag van koolwaterstoffen geldt, 
zonder gebonden te zijn door de 
beperkingen en voorwaarden van lid 2. De 
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lidstaten zorgen ervoor dat gedurende de 
geldigheidsperiode van de vergunning 
voor exploratie naar CO2-opslag het 
gebruik van het opslagcomplex geen 
nadelige gevolgen heeft voor het 
toegestane gebruik van het gebied voor de 
exploratie, productie, ontwikkeling of 
opslag van koolwaterstoffen.

Or. en

Motivering

Exploratievergunningen moeten altijd voor langere tijd worden verleend. Het huidige voorstel 
voor een richtlijn houdt volstrekt geen rekening met bestaande vergunningen of vergunningen 
die eventueel worden verleend voor de exploratie, productie of geologische opslag van 
koolwaterstoffen. Daarom moet worden bepaald dat de eigenaar van een geldige vergunning 
voor koolwaterstoffen ook het recht krijgt locaties voor de opslag van CO2 te exploreren. 

Amendement 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Monitoring vóór het injecteren moet 
worden voorgesteld en opgenomen in de 
exploratievergunning. 

Or. en

Motivering

Monitoring vóór het injecteren is uiterst belangrijk om te zorgen dat er relevante gegevens 
beschikbaar zijn, zodat later een degelijke monitoring mogelijk is. 
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Amendement 239
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Monitoring vóór het injecteren moet 
als integraal onderdeel van de 
exploratievergunning worden beschouwd 
en moet dus worden voorgesteld.

Or. en

Motivering

Om grondige kennis van een bepaalde opslaglocatie te verwerven moeten de nodige 
achtergrondgegevens over langere tijd worden verzameld Gegevens die in de exploratiefase zijn 
bijeengebracht kunnen dan ook waardevol zijn om als basis te dienen voor de monitoring vóór 
het injecteren.

Amendement 240
Anders Wijkman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Verbod op nieuw vermogen voor 

elektriciteitopwekking met hoge CO2-
uitstoot

De lidstaten geven geen toestemming voor 
installaties voor elektriciteitsopwekking 
die tijdens het bedrijf meer dan 400 gram 
CO2  per geproduceerd kilowattuur in de 
atmosfeer brengen.

Or. en

Motivering

Beperking van de CO2-uitstoot bij elektriciteitsopwekking is van het grootste belang. 
Stroomopwekking met lage CO2-uitstoot moet op alle mogelijke  manieren worden 
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aangemoedigd. Als nieuwe installaties worden gepland die werken op fossiele brandstof, dan 
moet een zo efficiënt mogelijk gebruik worden aangemoedigd, zoals warmtekrachtkoppeling.

Amendement 241
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen 
worden verleend op basis van objectieve 
en bekend gemaakte criteria.

Schrappen

Or. pl

Motivering

De inhoud van dit lid is al opgenomen in het nieuwe artikel 5, lid 2.

Amendement 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve en bekend 
gemaakte criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve, niet-
discriminerende en bekend gemaakte 
criteria. Exploitanten van opslaglocaties 
dienen volledig ontvlochten te zijn van de 
gebruikers (d.w.z. stroomproducenten).

Or. en
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Motivering

De stroomproducenten moeten gelijke toegang tot opslagcapaciteit hebben.

Amendement 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve en bekend 
gemaakte criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve, bekend 
gemaakte en niet-discriminerende criteria.

Or. de

Motivering

Objectieve en bekend gemaakt criteria waarborgen nog niet dat niet wordt gediscrimineerd, wat 
toch een belangrijk criterium is op de interne markt.

Amendement 244
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen voor de juiste 
overbrenging van koolstof in de bodem en 
de correcte berekening van de daaruit 
resulterende emissiekredieten. 

Or. en
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Amendement 245
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
opslaglocatie niet door twee of meer 
exploitanten tegelijk wordt gebruikt. Voor 
potentiële gebruikers moet gelijke toegang 
tot de opslaglocatie gewaarborgd zijn.

Or. de

Motivering

Dient om ervoor te zorgen dat de opslaglocatie maar door één exploitant wordt gebruikt ten 
einde conflicten over bevoegdheid en aansprakelijkheid te vermijden.

Amendement 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tijdens de geldigheidsperiode van 
de opslagvergunning heeft de houder van 
de vergunning het alleenrecht op de 
opslag in de opslaglocatie.

Or. de

Motivering

Dient in combinatie met artikel 5, lid 4, om te verzekeren dat de houder van de 
opslagvergunning het alleenrecht heeft op de opslag in deze locatie.
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Amendement 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De houder van een 
opslagvergunning heeft het exclusieve 
recht om CO2 in de opslaglocatie op te 
slaan. De lidstaten zorgen ervoor dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
opslagvergunning geen gebruik van de 
opslaglocatie wordt toegestaan dat 
hiertegen indruist.

Or. en

Motivering

Is nodig om de bevoegdheden en de aansprakelijkheid voor risico's vast te leggen.

Amendement 248
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan de houder van een vergunning 
voor de exploratie, productie of opslag 
van koolwaterstoffen kan een 
opslagvergunning worden verleend in het 
gebied waarvoor de vergunning voor de 
exploratie, productie of opslag geldt, 
zonder gebonden te zijn door de 
beperkingen en voorwaarden van lid 2. De 
lidstaten zorgen ervoor dat het gebruik 
van het opslagcomplex geen nadelige 
gevolgen heeft voor het toegestane 
gebruik van het gebied voor de exploratie, 
productie, ontwikkeling of opslag van 
koolwaterstoffen.
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Or. en

Motivering

Het huidige voorstel voor een richtlijn houdt volstrekt geen rekening met bestaande 
vergunningen of vergunningen die eventueel worden verleend voor de exploratie, productie of 
geologische opslag van koolwaterstoffen. Daarom moet worden bepaald dat de eigenaar van een 
geldige vergunning voor koolwaterstoffen ook een vergunning voor de opslag van CO2 kan 
krijgen. Bij het verlenen van opslagvergunningen wordt de voorkeur gegeven aan houders van 
een exploratievergunning overeenkomstig artikel 5. 

Amendement 249
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Houders van een 
exploratievergunning uit hoofde van 
artikel 5 die hebben voldaan aan de 
vereisten voor de exploratievergunning 
krijgen een opslagvergunning zonder dat 
zij gebonden zijn aan de beperkingen en 
voorwaarden van lid 2.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel voor een richtlijn houdt volstrekt geen rekening met bestaande 
vergunningen of vergunningen die eventueel worden verleend voor de exploratie, productie of 
geologische opslag van koolwaterstoffen. Daarom moet worden bepaald dat de eigenaar van een 
geldige vergunning voor koolwaterstoffen ook een vergunning voor de opslag van CO2 kan 
krijgen. Bij de verlening van opslagvergunningen wordt de voorkeur gegeven aan houders van 
een exploratievergunning overeenkomstig artikel 5. 
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Amendement 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bevoegde autoriteit ingediende 
aanvragen voor opslagvergunningen 
bevatten de volgende informatie: 

Bij de bevoegde autoriteit ingediende 
aanvragen voor opslagvergunningen 
bevatten minstens de volgende informatie:

Or. de

Motivering

Dient om aan te geven dat de richtlijn alleen minimumvoorwaarden vaststelt voor het aanvragen 
van een vergunning en dat de lidstaten indien nodig ook andere informatie kunnen eisen.

Amendement 251
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bevoegde autoriteit ingediende 
aanvragen voor opslagvergunningen 
bevatten de volgende informatie: 

Bij de bevoegde autoriteit ingediende 
aanvragen voor opslagvergunningen 
bevatten minstens de volgende informatie: 

Or. de

Motivering

Dient om aan te geven dat de richtlijn alleen minimumvoorwaarden vaststelt voor het aanvragen 
van een vergunning en dat de lidstaten indien nodig ook andere informatie kunnen eisen.
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Amendement 252
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. een raming van de kosten van het 
afvangen en veilig opslaan van CO2. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
alternatieve wijzen om in de vereiste 
energie te voorzien door maatregelen als 
verbetering van de energie-efficiëntie aan 
de vraagzijde en hernieuwbare energie;

Or. en

Motivering

Bij alle nieuwe installaties moet een kostenraming van het afvangen en opslaan van CO2 worden 
gemaakt om investeerders duidelijk te maken wat de werkelijke kosten zijn van stroom uit 
fossielebrandstofcentrales.  Hierbij moet een vergelijking worden gemaakt met andere wijzen om 
in de energiebehoefte te voorzien door verbetering van de energie-efficiëntie aan de vraagzijde 
en/of hernieuwbare energie.

Amendement 253
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. een raming van de kosten van het 
afvangen en veilig opslaan van CO2. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
alternatieve wijzen om in de vereiste 
energie te voorzien door maatregelen als 
verbetering van de energie-efficiëntie aan 
de vraagzijde en hernieuwbare energie;

Or. en

Motivering

Een raming van de kosten van CCS zou bijdragen tot het bewustzijn van de werkelijke kosten van 
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stroom uit fossielebrandstofcentrales. Door vergelijking met andere wijzen om in de 
energiebehoefte te voorzien zoals een betere energie-efficiëntie aan de vraagzijde en/of 
hernieuwbare energie, zal het de globale planning van de productie en consumptie van energie 
verbeteren.

Amendement 254
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) de totale hoeveelheid CO2 die zal 
worden geïnjecteerd en opgeslagen, 
alsmede de toekomstige bronnen, de
samenstelling van de CO2-stromen en de 
injectiesnelheden;

(4) de totale hoeveelheid CO2 die zal 
worden geïnjecteerd en opgeslagen, 
alsmede de toekomstige samenstelling van 
de CO2-stromen en de injectiesnelheden;

Or. en

Motivering

De toekomstige bronnen zijn onbelangrijk voor het verlenen van een opslagvergunning als 
eenmaal kwaliteits- en aanvaardingscriteria zijn vastgesteld.

Amendement 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. beschrijving van maatregelen om 
belangrijke onregelmatigheden te 
voorkomen;

Or. de

Motivering

De informatie die bij de aanvraag verstrekt moet worden omvat nog geen beschrijving van 
maatregelen om belangrijke onregelmatigheden te voorkomen. Deze informatie moet worden 
verstrekt om uniforme Europese normen vast te stellen en de formulering gelijk te trekken met de 
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richtlijn storten van afvalstoffen. Door "belangrijke onregelmatigheden" zo te definiëren hebben 
deze zowel betrekking op lekkage als op andere risico's voor het milieu en de volksgezondheid.

Amendement 256
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. de beschikbaarheid van transport 
dat de locatie met de beoogde 
afvangpunten verbindt en de 
economische levensvatbaarheid ervan, 
de afstand van de opslagplaats tot die 
punten in aanmerking genomen;

Or. en

Motivering

De bevoegde instanties moeten weten waar de feitelijke opslag plaatsvindt.

Amendement 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) het voorgestelde plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 16, 
lid 2;

(6) het voorgestelde plan met corrigerende 
maatregelen overeenkomstig artikel 16, 
lid 2, waaronder ook 
evacuatiemaatregelen in noodgevallen;

Or. en

Motivering

Er moet een goed plan voor evacuatie in noodgevallen zijn. 
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Amendement 258
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. een voorgesteld actieplan voor 
noodmaatregelen;

Or. en

Motivering

Dient om het vertrouwen van het publiek in de veiligheid van CCS te vergroten. Hoewel CCS-
complexen aangelegd worden in formaties die seismisch stabiel zijn, kunnen aardbevingen bij de 
huidige stand van de wetenschap niet lange tijd van te voren worden voorspeld. Menselijke 
fouten kunnen niet voor 100% worden uitgesloten.

Amendement 259
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de bevoegde autoriteit heeft zich ervan 
vergewist dat:

(1) de bevoegde autoriteit heeft zich er op 
basis van de aanvraag ingediend uit 
hoofde van artikel 7 van vergewist dat:

Or. en

Motivering

De behandeling van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn. 
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Amendement 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan alle relevante eisen van deze 
richtlijn is voldaan; 

a) aan alle relevante eisen van deze 
richtlijn en de communautaire wetgeving 
ter zake is voldaan;

Or. de

Motivering

Er dient op gewezen te worden dat de communautaire wetgeving hier van toepassing is. 

Artikel 8 is niet erg concreet over de vraag of er wel voor wordt gezorgd dat een 
opslagvergunning verplicht geweigerd moet worden als niet aan bepaalde eisen is voldaan.

Amendement 261
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon 
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 
om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel;

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een financieel gezond en
technisch bekwaam rechtspersoon;

Or. en

Motivering

De herziening van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn. 
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Amendement 262
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon 
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 
om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel; 

b) de opslaglocatie wordt geëxploiteerd 
door een rechtspersoon die beschikt over 
voldoende technische bekwaamheid en 
middelen om de locatie te exploiteren en 
die financieel gezond is;

Or. en

Motivering

De voorwaarde dat de opslaglocatie moet worden beheerd door een natuurlijke persoon is 
zinloos. Opslaglocaties zullen eerder worden geëxploiteerd door bedrijven en rechtspersonen. 
Wel is het gebruikelijk dat bepaalde personen de bevoegdheid krijgen om installaties te 
exploiteren in overeenstemming met de vergunningen. Voorlegging van elke aanvraag van een 
vergunning aan de Commissie ter advies zou tot onnodige bureaucratie en vertraging leiden.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon 
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 
om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel; 

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke of 
rechtspersoon of rechtspersoon die 
technisch bekwaam en betrouwbaar is om 
de locatie te beheren; er is gezorgd voor 
professionele en technische ontwikkeling 
en training van die persoon en van alle 
personeel; 

Or. en
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Motivering

Ook rechtspersonen kunnen verantwoordelijk zijn.

Amendement 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon 
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 
om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel; 

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die technisch bekwaam 
en betrouwbaar is om de locatie te beheren; 
er is gezorgd voor professionele en 
technische ontwikkeling en training van die 
persoon en van alle personeel;

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat ook rechtspersonen verantwoordelijk kunnen zijn.

Amendement 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) er geen andere opslagvergunningen 
zijn afgegeven binnen dezelfde 
hydraulische eenheid;

Or. de

Motivering

Daar het mogelijk is dat injectiebedrijven die binnen dezelfde hydraulische eenheid werkzaam 
zijn elkaar sterk beïnvloeden (zie de definitie in artikel 3, lid 6 bis nieuw), mag een 
opslagvergunning in dezelfde periode maar aan telkens één exploitant worden verleend. Dit is 
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absoluut noodzakelijk om duidelijk te maken waar oorzaak en gevolg liggen en wat de plichten 
van het bedrijf in verband met de opslag zijn (aansprakelijkheid, monitoring, nazorg, enz.). Op 
grond van artikel 20 blijft de toegang van derden tot opslaglocaties mogelijk. 

Amendement 266
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een voor de opslaglocatie 
verantwoordelijke persoon is benoemd die 
aantoonbaar over de vereiste kwalificatie, 
opleiding en betrouwbaarheid beschikt;

Or. en

Motivering

De voorwaarde dat de opslaglocatie moet worden beheerd door een natuurlijke persoon is 
zinloos. Opslaglocaties zullen eerder worden geëxploiteerd door bedrijven en rechtspersonen. 
Wel is het gebruikelijk dat bepaalde personen de bevoegdheid krijgen om installaties te 
exploiteren in overeenstemming met de vergunningen. Voorlegging van elke aanvraag aan een 
vergunning aan de Commissie ter advies zou tot onnodige bureaucratie en vertraging leiden.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) er geen andere opslagvergunningen 
zijn afgegeven binnen de hydraulische 
eenheid;

Or. en

Motivering

De exploitatie van verschillende opslagfaciliteiten binnen dezelfde hydraulische eenheid heeft 
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noodzakelijkerwijs gevolgen voor de andere faciliteiten in de hydraulische eenheid. Binnen één 
hydraulische eenheid kan maar aan één exploitant tegelijk een opslagvergunning worden 
afgegeven. 

Amendement 268
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de Commissie heeft over de ontwerp-
vergunning advies uitgebracht 
overeenkomstig artikel 10, lid 1; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorlegging van elke aanvraag van een vergunning aan de Commissie ter advies zou tot 
onnodige bureaucratie en vertraging leiden.

Amendement 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de Commissie heeft over de ontwerp-
vergunning advies uitgebracht 
overeenkomstig artikel 10, lid 1; 

Schrappen

Or. en

Motivering

De herziening van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn. 
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Amendement 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de Commissie heeft over de ontwerp-
vergunning advies uitgebracht
overeenkomstig artikel 10, lid 1; 

(2) de Commissie kan op verzoek van de 
lidstaten over de ontwerp-vergunning 
advies uitbrengen overeenkomstig 
artikel 10, lid 2; 

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit .

Amendement 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de Commissie heeft over de ontwerp-
vergunning advies uitgebracht 
overeenkomstig artikel 10, lid 1; 

(2) de Commissie heeft op verzoek van de 
lidstaat over de ontwerp-vergunning advies 
uitgebracht overeenkomstig artikel 10, 
lid 1;

Or. de

Motivering

Uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten bevoegd voor het afgeven van 
opslagvergunningen. Uitbrenging van advies door de Commissie is alleen nodig als de lidstaten 
daarom verzoeken. 
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Amendement 272
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bevoegde autoriteit heeft rekening 
gehouden met dit advies overeenkomstig 
artikel 10, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorlegging van elke aanvraag van een vergunning aan de Commissie ter advies zou tot 
onnodige bureaucratie en vertraging leiden.

Amendement 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bevoegde autoriteit heeft rekening 
gehouden met dit advies overeenkomstig 
artikel 10, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

De herziening van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn. 
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Amendement 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bevoegde autoriteit heeft rekening 
gehouden met dit advies overeenkomstig 
artikel 10, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit.

Amendement 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bevoegde autoriteit heeft rekening 
gehouden met dit advies overeenkomstig 
artikel 10, lid 2.

Schrappen

Or. de

Amendement 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning bevat de volgende 
elementen:

De vergunning bevat minstens de volgende 
elementen:

Or. de
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Motivering

Dient overeenkomstig de richtlijn storten van afvalstoffen om aan te geven dat de richtlijn alleen 
minimumvoorwaarden vaststelt voor de inhoud van de vergunning en dat de lidstaten indien 
nodig ook andere informatie kunnen verstrekken.

Amendement 277
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning bevat de volgende 
elementen:

De vergunning bevat minstens de volgende 
elementen:

Or. de

Motivering

Dient om aan te geven dat de richtlijn alleen minimumvoorwaarden vaststelt voor het aanvragen 
van een vergunning en dat de lidstaten indien nodig ook andere informatie kunnen verstrekken.

Amendement 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie en het opslagcomplex;

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie, het opslagcomplex en de 
hydraulische eenheid;

Or. de

Motivering

Aanpassing die correspondeert met de gewijzigde artikelen 3, lid 6 bis (nieuw) en 8, lid 1 bis 
(nieuw).
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Amendement 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie en het opslagcomplex;

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie, het opslagcomplex en de 
hydraulische eenheid;

Or. en

Motivering

De exploitatie van verschillende opslagfaciliteiten binnen dezelfde hydraulische eenheid heeft 
noodzakelijkerwijs gevolgen voor de andere faciliteiten in de hydraulische eenheid. Binnen één 
hydraulische eenheid kan maar aan één exploitant tegelijk een opslagvergunning worden 
afgegeven. 

Amendement 280
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) nauwkeurige ligging en begrenzing van 
de opslaglocatie en het opslagcomplex;

(2) nauwkeurige ligging en externe
begrenzing van de opslaglocatie en het 
beschermde gebied alsook een diagram 
van het ondergrondse deel van het
opslagcomplex;

Or. pl

Motivering

In het project moet een beschermd gebied zijn opgenomen voor het geval dat zich een heftige 
uitbarsting van CO2  zou voordoen in het externe gebied.
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Amendement 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de totale hoeveelheid CO2 die 
overeenkomstig de vergunning in de 
geologische formatie mag worden 
opgeslagen en maximuminjectiesnelheden;

(3) voorschriften voor de inbedrijfstelling 
en het opslagbedrijf, de totale hoeveelheid 
CO2 die overeenkomstig de vergunning in 
de geologische formatie mag worden 
opgeslagen en maximuminjectiesnelheden 
en maximuminjectiedruk;

Or. de

Motivering

Dient enerzijds ter aanpassing aan de vereisten in artikel 9 van de richtlijn storten van 
afvalstoffen; opneming van de injectiedruk vloeit voort uit artikel 7, lid 4.

Amendement 282
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de totale hoeveelheid CO2 die 
overeenkomstig de vergunning in de 
geologische formatie mag worden 
opgeslagen en maximuminjectiesnelheden;

(3) de totale hoeveelheid CO2 die 
overeenkomstig de vergunning in de 
geologische formatie mag worden 
opgeslagen, maximuminjectiesnelheden en 
maximale reservoirdruk;

Or. en

Motivering

In het verslag ’Policy Brief’ van de International Risk Governance Council staat in het 
hoofdstuk over regelgeving inzake CCS het volgende: „De reguleringsvereisten inzake injectie 
zullen bepalend zijn voor de bedrijfstak, daar parameters worden vastgesteld als het ontwerp 
van injectieboorputten, toegestane injectiehoeveelheden, maximale reservoirdruk, zuiverheid van 
de CO2-stroom en regels voor de financiële aansprakelijkheid.”

Adlib Express Watermark



AM\734310NL.doc 43/78 PE409.631v01-00

NL

Amendement 283
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) eisen voor de samenstelling van de
CO2-stroom en de CO2-
aanvaardingsprocedure overeenkomstig 
artikel 12, en, wanneer nodig, verdere eisen 
voor injectie en opslag;

(4) eisen voor de samenstelling van het
CO2 dat mag worden opgeslagen en de 
CO2-aanvaardingsprocedure 
overeenkomstig artikel 12, en, wanneer 
nodig, verdere eisen voor injectie en 
opslag;

Or. en

Motivering

De samenstelling van de CO2-stroom hoeft in de opslagvergunning niet bepaald te worden, 
maar wel de samenstelling van het CO2 dat op de betreffende opslaglocatie mag worden 
opgeslagen.

Amendement 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) eisen voor de samenstelling van de 
CO2-stroom en de CO2-
aanvaardingsprocedure overeenkomstig 
artikel 12, en, wanneer nodig, verdere eisen 
voor injectie en opslag; 

(4) eisen voor de samenstelling van de 
CO2-stroom en de CO2-
aanvaardingsprocedure overeenkomstig 
artikel 12, en, wanneer nodig, verdere eisen 
voor injectie en opslag, met name ter 
voorkoming van belangrijke 
onregelmatigheden;

Or. de

Motivering

Wijziging die samenhangt met het amendement op artikel 7, lid 4.
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Amendement 285
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) het goedgekeurde monitoringplan, de 
verplichting om dit plan ten uitvoer te
leggen en eisen voor de actualisering ervan 
overeenkomstig artikel 13, alsmede de 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 14;

(5) de goedgekeurde monitoring- en 
noodplannen, de verplichting om deze 
plannen ten uitvoer te leggen en eisen voor 
de actualisering ervan overeenkomstig 
artikel 13, alsmede de 
rapporteringsverplichtingen 
overeenkomstig artikel 14;

Or. en

Motivering

Dient om het vertrouwen van het publiek in de veiligheid van CCS te vergroten.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie van ontwerp-
opslagvergunningen door de Commissie

Inkennisstelling van toegewezen en 
afgewezen opslagvergunningen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit.
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Amendement 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie van ontwerp-
opslagvergunningen door de Commissie

Inkennisstelling van opslagvergunningen

Or. en

Motivering

De herziening van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan 
de Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen. 

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van toegekende CO2-
opslagvergunningen of afgewezen 
aanvragen voor opslagvergunningen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit.

Adlib Express Watermark



PE409.631v01-00 46/78 AM\734310NL.doc

NL

Amendement 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan de 
Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen.

1. Indien de lidstaten de Commissie 
overeenkomstig artikel 8, lid 2, verzoeken 
advies uit brengen over de ontwerp-
vergunning, stellen zij de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan de 
Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen.

Or. de

Motivering

Uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten bevoegd voor het afgeven van 
opslagvergunningen. Uitbrenging van advies door de Commissie is alleen nodig als de lidstaten 
daarom verzoeken. 

Amendement 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan 

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle exploratie- en 
opslagvergunningen die overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn door hun 
bevoegde autoriteiten zijn verleend, en wel 
zo snel mogelijk en uiterlijk één maand 
nadat de vergunningen zijn afgegeven. 
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de Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen.

Or. en

Motivering

De herziening van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn.

Amendement 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan de 
Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen. 

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
drie maanden na bedoelde indiening, 
brengt de Commissie advies uit over 
ontwerp-vergunningen.

Or. de

Motivering

Uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten bevoegd voor het afgeven van 
opslagvergunningen. Uitbrenging van advies door de Commissie is alleen nodig als de lidstaten 
daarom verzoeken. Het uitbrengen van advies mag niet te lang duren omdat een langere 
onderbreking van de procedure vanuit een oogpunt van klimaatbescherming en om financiële 
redenen onwenselijk is.  
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Amendement 292
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan de 
Commissie advies uitbrengen over 
ontwerp-vergunningen. 

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, dient
de Commissie advies uit te brengen over 
ontwerp-vergunningen. 

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de beoordeling van de vergunningaanvragen is gebaseerd op uniforme 
criteria op EU-niveau en de Commissie te allen tijde advies uitbrengt.

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

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit betreffende een 
vergunningsaanvraag, waarbij zij een 
eventuele afwijking van het Commissie-
advies met redenen omkleedt.

2. De lidstaten kunnen de Commissie in 
kennis stellen van de ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. 

Or. en
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Motivering

Ontbureaucratisering en subsidiariteit.

Amendement 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit betreffende een 
vergunningsaanvraag, waarbij zij een 
eventuele afwijking van het Commissie-
advies met redenen omkleedt. 

2. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit.

Or. de

Motivering

Uit hoofde van het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten bevoegd voor het afgeven van 
opslagvergunningen. Het is niet verplicht rekening te houden met het advies van de Commissie. 

Amendement 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alvorens een opslagvergunning te 
verlenen, kan de bevoegde autoriteit de 
Commissie om advies vragen over de 
ontwerp-vergunning.

Or. en

Motivering

De herziening van ontwerpvergunningen voor opslag zou tot vertraging leiden en het 
aanvraagproces gecompliceerd maken. Wij stellen voor dat nationale regelgeving vereist dat de 
Commissie in kennis wordt gesteld van de afgifte van nieuwe vergunningen. Tegelijk moeten 
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lidstaten de mogelijkheid hebben een tweede niet-bindend advies over een ontwerpvergunning 
van de Commissie te krijgen als hulp bij de uitvoering van de richtlijn.

Amendement 296
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 60 miljoen toewijzingen per jaar tot 
maximaal 600 miljoen toewijzingen uit de 
nieuwkomersreserve zullen worden 
toegekend voor grootschalige 
proefinstallaties die begonnen zijn met het 
afvangen en geologisch opslaan van 
koolstofdioxide op het grondgebied van de 
EU of in ontwikkelingslanden en landen 
met een economie in overgang buiten de 
EU die de toekomstige internationale 
UNFCCC-overeenkomst over 
klimaatverandering bekrachtigen.
De toewijzingen worden verleend aan 
projecten die op basis van de door de 
Commissie voor te stellen regels werken 
en ervoor zorgen dat een breed scala van 
technologieën zo voordelig mogelijk 
worden ontwikkeld.  De verlening ervan 
hangt af van de daadwerkelijke 
geologische opslag van CO2. Toewijzingen 
die niet aan de voorwaarden voor 
toekenning hoeven te voldoen blijven 
beschikbaar in de nieuwkomersreserve.
De Commissie zal ervoor trachten te 
zorgen dat nog vóór het begin van de 
UNFCCC-bijeenkomst in Kopenhagen in 
november 2009 contracten voor de bouw 
van 12 grootschalige proefinstallaties zijn 
gesloten. 

Or. en
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Amendement 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waken erover dat geen 
belangrijke wijzigingen ten uitvoer worden
gelegd zonder dat een nieuwe 
opslagvergunning wordt verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.

2. De lidstaten waken erover dat geen 
belangrijke wijzigingen ten uitvoer worden 
gelegd zonder dat een nieuwe 
opslagvergunning wordt verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn. De bepalingen van richtlijn 
85/337/EEG zijn in dit geval eveneens van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Bij grensoverschrijdend vervoer en/of opslag van CO2 moeten alle bepalingen van de milieu-
effectbeoordelingsrichtlijn gelden.

Amendement 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit evalueert en waar 
nodig actualiseert de opslagvergunning, of 
zij trekt deze in:

3. De bevoegde autoriteit evalueert en waar 
nodig actualiseert de opslagvergunning, of 
zij trekt deze in zonder vergoeding van 
kosten:

Or. en

Motivering

De woorden 'zonder vergoeding van kosten' moeten worden toegevoegd om te vermijden dat 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn en nationale 
uitvoeringsbepalingen ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid de kosten moeten 
vergoeden die exploitanten gemaakt hebben in verband met noodzakelijke wijzigingen van de 
desbetreffende vergunningen die zij bezitten.

Adlib Express Watermark



PE409.631v01-00 52/78 AM\734310NL.doc

NL

Amendement 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages;

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van of 
geattendeerd is op lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden;

Or. en

Motivering

Als een bevoegde autoriteit belangrijke onregelmatigheden of lekkages vaststelt, dan moet de 
vergunning worden geactualiseerd of ingetrokken.

Amendement 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages;

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld of op de hoogte is
van belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages;

Or. de

Motivering

Deze toevoeging zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteit kan optreden als zij op de hoogte is van 
onregelmatigheden.
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Amendement 301
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke
onregelmatigheden of lekkages;

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van 
onregelmatigheden of lekkages;

Or. en

Motivering

Om nadelige gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen moet de bevoegde 
autoriteit opslagvergunningen kunnen actualiseren of intrekken als zij in kennis is gesteld van 
onregelmatigheden of lekkages.

Amendement 302
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverlet het bepaalde in de 
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de vijf jaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat geen noodzaak noch reden om de opslagvergunning regelmatig te actualiseren als 
deze om de vijf jaar zonder enige reden wordt ingetrokken, maar dit moet alleen gebeuren in 
specifieke gevallen of om bepaalde redenen.
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Amendement 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverlet het bepaalde in de 
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de vijf jaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ontbureaucratisering.

Amendement 304
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverlet het bepaalde in de
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de vijf jaar.

d) onverlet het bepaalde in de 
bovenstaande punten a) tot en met c), om 
de tien jaar.

Or. de

Motivering

Evaluatie van de opslagvergunning om de vijf jaar zou onnodige onzekerheid veroorzaken voor 
de exploitant van het opslagcomplex. 
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Amendement 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af
overeenkomstig punt c) van artikel 17, lid 
1. Totdat een nieuwe opslagvergunning is 
verleend, neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. Voor zover 
mogelijk recupereert de bevoegde autoriteit 
alle kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt. 

4. Totdat een nieuwe opslagvergunning is 
verleend of de locatie overeenkomstig punt 
c) van artikel 17, lid 1 is afgesloten, blijft 
de vorige exploitant verantwoordelijk voor 
de opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen. 
Indien de exploitant zijn plicht uit hoofde 
van punt c) van artikel 17, lid 1 niet 
nakomt, neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. De bevoegde 
autoriteit recupereert alle kosten die de 
vorige exploitant heeft gemaakt. Indien dit 
niet mogelijk is, wordt de in artikel 19, lid 
2, genoemde financiële zekerheid hiervoor 
aangesproken.

Or. de

Motivering

De formulering van de Commissie kan de weg openen voor ontduiking en misbruik, omdat 
exploitanten zich door nalatigheid en niet-naleving van de voorschriften en/f door een 
faillissement aan de verantwoordelijkheid kunnen onttrekken en dan de kosten en plichten met 
weinig moeite kunnen afschuiven op de overheid.

Amendement 306
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
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nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. Voor zover 
mogelijk recupereert de bevoegde autoriteit 
alle kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt. 

nieuwe opslagvergunning is verleend of de 
locatie is afgesloten, behoudt de 
exploitant de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen. 
Indien de exploitant zijn plicht uit hoofde 
van lid 2 niet nakomt, neemt de bevoegde 
autoriteit de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie over, inclusief alle daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen.
Voor zover mogelijk recupereert de 
bevoegde autoriteit alle kosten die de 
vorige exploitant heeft gemaakt. 

Or. de

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de exploitant te 
leggen en de overheid te ontlasten.

Amendement 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. Voor zover 
mogelijk recupereert de bevoegde autoriteit 
alle kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt. 

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. De bevoegde 
autoriteit recupereert alle kosten die de 
vorige exploitant heeft gemaakt.

Or. en
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Motivering

De bevoegde autoriteit recupereert alle kosten die de vorige exploitant heeft gemaakt. De 
voorwaarden voor recuperatie worden natuurlijk vastgesteld door elk nationaal rechtsstelsel.

Amendement 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. Voor zover 
mogelijk recupereert de bevoegde 
autoriteit alle kosten die de vorige 
exploitant heeft gemaakt. 

4. Nadat een vergunning is ingetrokken 
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of 
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor het beheer en 
de onmiddellijke veiligheid van de 
opslaglocatie over, terwijl de algemene 
aansprakelijkheid bij de exploitant blijft. 
De bevoegde autoriteit is gerechtigd alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt te recupereren.

Or. en

Motivering

Ook als de exploitant niet langer aan de voorwaarden voor een vergunning voldoet, moet hij 
toch aansprakelijk blijven. Het overdragen van alle daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen aan de bevoegde autoriteit geeft potentiële exploitanten het verkeerde signaal.

Amendement 309
Duarte Freitas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Export van CO2
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1. Wanneer CO2 met het oog op 
geologische opslag uit de Gemeenschap 
naar een derde land moet worden 
geëxporteerd, dient de eigenaar van de 
CO2 daartoe bij de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst een 
toestemmingsaanvraag in.
2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst doet de bevoegde autoriteit 
van het land van bestemming daartoe een 
kennisgeving met verzoek om 
akkoordverklaring toekomen.
3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst mag uitvoer alleen toestaan 
indien:
a) de bevoegde autoriteit van het land van 
bestemming daarvoor toestemming heeft 
verleend;
b) kan worden gegarandeerd dat de 
geologische CO2-opslag in het land van 
bestemming plaatsvindt overeenkomstig 
de in deze richtlijn vastgestelde eisen;
c) de geologische CO2-opslag wordt 
gedekt door een emissiehandelsregeling in 
het land van bestemming, die is gekoppeld 
aan de bij Richtlijn 2003/87/EG ingestelde 
emissiehandelsregeling van de EU.
4. De uitvoer van CO2 is niet toegestaan 
zonder speciale goedkeuring van de 
Commissie.
5. De toestemming voor de export mag 
gelden voor meerdere exporthandelingen 
voor een vooraf bepaalde hoeveelheid CO2
en voor een periode van hoogstens een 
jaar, mits deze handelingen plaatsvinden 
onder dezelfde operationele voorwaarden 
voor het afvangen, vervoeren en opslaan.

Or. en

Motivering

Dit voorstel heeft ten doel de bureaucratische last te verlichten en de procedure voor het 
verlenen van toestemming voor de export te stroomlijnen door deze te laten gelden voor 
meerdere exporthandelingen. De duur van de vergunning moet worden beperkt, zodat 
regelmatige monitoring en actualisering van de voorwaarden van de exportvergunning mogelijk 
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is.

Amendement 310
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan 
evenwel sporen van bepaalde uit het bron-
, afvang- of injectieproces voortkomende 
stoffen bevatten. De concentraties van 
dergelijke stoffen mogen geen niveaus 
overschrijden die de integriteit van de 
opslaglocatie en van de relevante 
transportinfrastructuur in het gedrang 
kunnen brengen en een bedreiging 
kunnen vormen voor het milieu, dan wel 
een inbreuk kunnen inhouden op de eisen 
van de toepasselijke communautaire 
wetgeving.

1. Een CO2-stroom moet voor minimaal 
99,9 % bestaan uit kooldioxide. Om dat te 
waarborgen, mag geen afval of ander 
materiaal worden toegevoegd met het doel 
dat afval of ander materiaal te verwijderen. 
Dit niveau kan in het licht van 
toekomstige wetenschappelijk data 
worden herzien volgens de 
herzieningsprocedure van artikel 36 bis.

Or. en

Motivering

De risico's van langdurige opslag kunnen aanzienlijk toenemen als grote hoeveelheden 
verontreinigingen samen met het CO2 wordt geïnjecteerd.  Verontreinigingen zoals SOx 
vergroten het risico van lekkage en brengen zo het gestelde primaire doel van CCS  in gevaar.  
Bovendien kunnen verontreinigingen in de CO2-stroom praktische gevolgen hebben voor het 
vervoer en de opslag van CO2 en mogelijk een  uitwerking op de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu.  Met bestaande technologieën die voor of na de verbranding worden toegepast kunnen 
CO2-stromen gezuiverd worden tot meer dan 99,9%, zoals blijkt uit het speciale verslag van het 
IPCC over CCS.
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Amendement 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan 
evenwel sporen van bepaalde uit het bron-
, afvang- of injectieproces voortkomende 
stoffen bevatten. De concentraties van 
dergelijke stoffen mogen geen niveaus 
overschrijden die de integriteit van de 
opslaglocatie en van de relevante 
transportinfrastructuur in het gedrang 
kunnen brengen en een bedreiging 
kunnen vormen voor het milieu, dan wel 
een inbreuk kunnen inhouden op de eisen 
van de toepasselijke communautaire 
wetgeving.

1. Een CO2-stroom moet voor ten minste 
98% bestaan uit kooldioxide en mag geen 
corrosieve stoffen als H2S en SO2 bevatten
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. 

Or. en

Motivering

CO2-stromen moeten zo zuiver mogelijk zijn en mogen geen corrosieve stoffen bevatten, daar 
deze de risico's, zowel tijdens het vervoer als tijdens de opslag, vergroten. 

Amendement 312
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte en binnen het
grondgebied van de Europese Unie voor 
minimaal 90% bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
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sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten, en er kunnen spoorelementen 
aan worden toegevoegd ter ondersteuning 
van de monitoring en verificatie van CO2-
migratie. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen
bevatten. De concentraties van dergelijke 

1. Een CO2-stroom moet voor minimaal 
90% bestaan uit kooldioxide. Om dat te 
waarborgen, mag geen afval of ander 
materiaal worden toegevoegd met het doel 
dat afval of ander materiaal te verwijderen. 
Een CO2-stroom kan evenwel sporen van 
bepaalde uit het bron-, afvang- of 
injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
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stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 314
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit 
kooldioxide. Om dat te waarborgen, mag 
geen afval of ander materiaal worden 
toegevoegd met het doel dat afval of ander 
materiaal te verwijderen. Een CO2-stroom 
kan evenwel sporen van bepaalde uit het 
bron-, afvang- of injectieproces 
voortkomende stoffen bevatten. De 
concentraties van dergelijke stoffen mogen 
geen niveaus overschrijden die de 
integriteit van de opslaglocatie en van de 
relevante transportinfrastructuur in het 
gedrang kunnen brengen en een bedreiging 
kunnen vormen voor het milieu, dan wel 
een inbreuk kunnen inhouden op de eisen 
van de toepasselijke communautaire 

1. Een CO2-stroom kan alleen 
geaccepteerd worden als is voldaan aan 
de volgende vereisten:  er mag geen afval 
of ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen; een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving. De maximaal 
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wetgeving. toegestane concentraties van die stoffen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing
bedoeld in artikel 28, lid 2.

Or. en

Motivering

De zeer algemene criteria en de formulering dat de CO2-stroom „voor het overgrote gedeelte uit 
CO2 moet bestaan“ zijn niet voldoende om de zuiverheid van de CO2-stroom te garanderen. Er 
moeten maximaal toegestane concentraties van verontreinigende stoffen worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsproceduure met toetsing.

Amendement 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten, alsook stoffen die 
veiligheidshalve nodig zijn voor het 
transport. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Or. de
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Amendement 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten, alsmede stoffen die om 
veiligheidsredenen voor het transport zijn 
benodigd. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanvulling.

Amendement 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. 
Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 

1. Een CO2-stroom moet voor minimaal 
90% bestaan uit kooldioxide. Om dat te 
waarborgen, mag geen afval of ander 
materiaal worden toegevoegd met het doel 
dat afval of ander materiaal te verwijderen. 
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verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Een CO2-stroom kan evenwel sporen van 
bepaalde uit het bron-, afvang- of 
injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
exploitant zorgt voor monitoring van de 
injectiefaciliteiten, het opslagcomplex 
(inclusief waar mogelijk de CO2-pluim)
en, wanneer passend, het omliggende 
milieu met als doel:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
exploitant zorgt voor monitoring van de 
injectiefaciliteiten, het opslagcomplex, in 
het bijzonder de CO2-pluim, en, wanneer 
passend, het omliggende milieu met als 
doel:

Or. en

Motivering

De belangrijkste taak in verband met de veiligheid in een opslagcomplex is de monitoring van de 
positie en de bewegingen van het geïnjecteerde CO2
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Amendement 319
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
exploitant zorgt voor monitoring van de 
injectiefaciliteiten, het opslagcomplex 
(inclusief waar mogelijk de CO2-pluim) 
en, wanneer passend, het omliggende 
milieu met als doel:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
exploitant zorgt voor real-time monitoring 
van de injectiefaciliteiten, het 
opslagcomplex (inclusief de CO2-pluim) 
en, wanneer passend, het omliggende 
milieu met als doel: 

Or. en

Motivering

Real-time monitoring is nodig om te zorgen dat de bevoegde autoriteit kan verzekeren dat de 
exploitant voldoet aan de vereisten van de richtlijn.

Amendement 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het vergelijken van feitelijk en 
gemodelleerd CO2-gedrag in de 
opslaglocatie;

a) het vergelijken van feitelijk en 
gemodelleerd gedrag van CO2 en 
formatiewater in de opslaglocatie;

Or. de

Motivering

De monitoring moet niet alleen betrekking hebben op het gedrag van het CO2 maar ook op 
veranderingen in het formatiewater van de opslaglocatie, onder meer om eventuele 
verdringingseffecten te kunnen vaststellen.
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Amendement 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het detecteren van CO2-lekkage; c) het detecteren van CO2-lekkage en de 
stoffen die daardoor vrijkomen;

Or. de

Motivering

Detectie van de bij CO2-lekkage vrijkomende stoffen in de bodem behoort tot de monitoring- en 
bewakingsplichten krachtens Bijlage 4 van het Protocol TO THE CONVENTION ON THE 
PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER 
(Protocol van Londen). Daar de richtlijn ook onder de werkingssfeer van het protocol van
Londen moet vallen, is uitbreiding van de monitoringeisen tot dergelijke stoffen alleen al 
noodzakelijk uit hoofde van het internationale recht.

Amendement 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het detecteren van belangrijke negatieve 
effecten voor het omliggende milieu, de 
omwonende bevolking en de gebruikers 
van de biosfeer in de omgeving;

d) het detecteren van negatieve effecten 
voor de omgeving, het water dat 
deelneemt aan de waterkringloop, de 
omwonende bevolking en de gebruikers 
van de biosfeer in de omgeving;

Or. de

Motivering

De formulering van letter d) is te algemeen. In de nieuwe formulering wordt ook gelet op het 
water dat deelneemt aan de waterkringloop. 
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Amendement 323
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het detecteren van belangrijke negatieve 
effecten voor het omliggende milieu, de 
omwonende bevolking en de gebruikers 
van de biosfeer in de omgeving;

d) het detecteren van belangrijke negatieve 
effecten voor het omliggende milieu, de 
lokale bevolking en de gebruikers van het 
uitwendige deel van het opslagcomplex en 
van de biosfeer in de omgeving en het 
ondergrondse deel van de geosfeer;

Or. pl

Motivering

Het omliggende milieu moet exacter worden gedefinieerd.

Amendement 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het verifiëren of het opgeslagen CO2 
gedurende onbeperkte tijd volledig 
ingesloten blijft.

f) het actualiseren van de verificatie van 
de veiligheid en integriteit van de 
opslaglocatie op korte en lange termijn op 
basis van kwantitatieve verificatiecriteria 
die worden vastgesteld in de richtsnoeren 
van artikel 4, lid 3.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst is te dubbelzinnig. Er zijn specifieke kwantitatieve 
toetsingscriteria nodig.
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Amendement 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In geval van geologische opslag 
onder de zeebodem moeten de in lid 1 
genoemde monitoringvereisten worden 
aangepast aan de onzekerheid en de 
operationele moeilijkheden die aan de 
beheersing van CCS-technologie in het 
mariene milieu verbonden zijn.

Or. en

Motivering

Alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat de CO2-opslag 
schade berokkent aan het mariene milieu.

Amendement 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De monitoring gebeurt op basis van een 
monitoringplan dat door de exploitant is 
uitgewerkt overeenkomstig de eisen van 
bijlage II en vervolgens is ingediend bij en 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
respectievelijk artikel 9, lid 5. Dit plan 
wordt geactualiseerd overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage II en, teneinde rekening 
te houden met de technologische 
ontwikkeling, in ieder geval om de vijf 
jaar. Geactualiseerde plannen worden 
opnieuw ter goedkeuring bij de bevoegde 
autoriteit ingediend.

2. De monitoring gebeurt op basis van een 
monitoringplan dat door de exploitant is 
uitgewerkt overeenkomstig de eisen van 
bijlage II en vervolgens is ingediend bij en 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
respectievelijk artikel 9, lid 5. Deze moet 
ook de  validering en certificatie 
uitvoeren. Dit plan wordt geactualiseerd 
overeenkomstig het bepaalde in bijlage II 
en, teneinde rekening te houden met de 
technologische ontwikkeling, in ieder geval 
om de vijf jaar. Geactualiseerde plannen 
worden opnieuw ter goedkeuring bij de 
bevoegde autoriteit ingediend.
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Or. en

Motivering

Monitoring moet samengaan met een procedure voor verificatie en validering om te zorgen dat 
de opslag op veilige wijze gebeurt.

Amendement 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met een door de bevoegde autoriteit te 
bepalen frequentie en in ieder geval om het 
jaar dient de exploitant bij de bevoegde 
autoriteit de volgende elementen in:

Met een door de bevoegde autoriteit te 
bepalen frequentie en in ieder geval om het 
jaar dient de exploitant in een 
geharmoniseerd rapporteringsformaat dat 
zorgt voor consistentie en transparantie 
van de verstrekte informatie bij de 
bevoegde autoriteit de volgende elementen 
in:

Or. en

Motivering

Een gemeenschappelijk rapporteringsformaat is nodig om  zorgen voor consistentie en 
transparantie.

Amendement 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Routine-inspecties worden ten minste
jaarlijks uitgevoerd. Daarbij worden de 
relevante injectie- en 
monitoringsfaciliteiten geëvalueerd, 
alsmede alle relevante milieueffecten van 
het opslagcomplex.

3. Routine-inspecties worden gedurende de 
eerste tien jaar nadat met de injectie is 
begonnen jaarlijks uitgevoerd en daarna 
zo vaak als de bevoegde autoriteit het 
nodig acht. Daarbij worden de relevante 
injectie- en monitoringsfaciliteiten 
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geëvalueerd, alsmede alle relevante 
milieueffecten van het opslagcomplex.

Or. en

Amendement 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waken erover dat de 
exploitant bij belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage onmiddellijk 
de bevoegde autoriteit in kennis stelt en de 
nodige corrigerende maatregelen treft.

1. De lidstaten waken erover dat de 
exploitant bij belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de volksgezondheid of het milieu, als 
gedefinieerd volgens de criteria die 
moeten worden vastgesteld in de 
richtsnoeren van artikel 4, lid 3,
onmiddellijk de bevoegde autoriteit in 
kennis stelt en de nodige corrigerende 
maatregelen treft.

Or. en

Motivering

Er zijn concreet meetbare criteria en referentierichtsnoeren nodig.

Amendement 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde corrigerende 
maatregelen worden getroffen op basis van 
het plan met corrigerende maatregelen dat 
overeenkomstig artikel 7, lid 6, en 
artikel 9, lid 6, bij de bevoegde autoriteit is 
ingediend, respectievelijk door die 

2. De in lid 1 bedoelde corrigerende 
maatregelen worden getroffen op basis van 
het plan met corrigerende maatregelen dat 
overeenkomstig artikel 7, lid 6, en 
artikel 9, lid 6, bij de bevoegde autoriteit 
en de Commissie is ingediend, 
respectievelijk door die autoriteit en de 
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autoriteit is goedgekeurd. Commissie is goedgekeurd. Deze 
maatregelen worden openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Verplicht toezicht op communautair niveau is nodig om te zorgen voor een consistente 
tenuitvoerlegging van de eisen. De burgers moeten volledig toegang hebben tot deze informatie.

Amendement 331
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit kan de exploitant 
op om het even welk moment verzoeken
aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen. Zij kan ook altijd zelf 
corrigerende maatregelen treffen en 
verhaalt in dat geval de relevante kosten op 
de exploitant.

3. De bevoegde autoriteit kan van de 
exploitant op om het even welk moment 
eisen aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen. Zij kan ook altijd zelf 
corrigerende maatregelen treffen en 
verhaalt in dat geval de relevante kosten op 
de exploitant.

Or. en

Motivering

Er is een groot verschil tussen verzoeken en eisen. De bevoegde autoriteit staat sterker als ze dit 
kan eisen.

Amendement 332
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
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lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten.

lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor alle 
maatregelen die voortvloeien uit de 
verplichtingen en andere relevante 
bepalingen van de communautaire 
wetgeving, totdat de verantwoordelijkheid 
voor het opslagcomplex is overgedragen 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting en beveiliging van de 
opslaglocatie en de verwijdering van alle 
faciliteiten vóór deze overdracht.

Or. pl

Motivering

Nadat geologische opslaglocaties voor CO2  zijn afgesloten moet de verantwoordelijkheid ervoor 
bij de (nationale) lokale overheid liggen, overeenkomstig de communautaire wetgeving en het 
recht van de desbetreffende lidstaat.

Amendement 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
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de verwijdering van de injectiefaciliteiten. de verwijdering van de injectiefaciliteiten.
De exploitant blijft gedurende ten minste 
100 jaar na afsluiting van een locatie 
verantwoordelijk.

Or. en

Motivering

Volgens geologen kunnen zich ook meer dan 100 jaar na afsluiting van een locatie problemen 
voordoen.

Amendement 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
4. De exploitant is ook verantwoordelijk 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten. 

2. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 blijft de exploitant verantwoordelijk 
voor het onderhoud, de monitoring, het 
toezicht, de rapportering en de 
corrigerende maatregelen overeenkomstig 
de eisen van deze richtlijn, alsook voor de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving, totdat de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
is overgedragen aan de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 18, lid 1 tot en met 
4. De afsluiting van de opslaglocatie is pas 
na afdichting ervan en de verwijdering 
van de injectiefaciliteiten door de 
exploitant voltooid.

Or. de

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk, ten eerste om artikel 18, lid 1, te kunnen toepasssen en ten 
tweede om te voorkomen dat de verantwoordelijkheid voor de afgesloten opslaglocatie krachtens 
artikel 18, lid 1 wordt overgedragen aan de bevoegde autoriteit zonder volledige afdichting en 
verwijdering van de injectiefaciliteiten. 
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Amendement 335
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7.

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat
verantwoordelijk voor het onderhoud, de 
monitoring, het toezicht, de rapportering en 
de corrigerende maatregelen 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn. 
Tevens dient zij verantwoordelijk te zijn
voor de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen overeenkomstig de 
relevante communautaire en nationale
wetgeving, met inbegrip van monitoring 
van het langdurige proces van chemische 
neutralisatie van het CO2 in geologische 
structuren. Aan bij deze richtlijn 
vastgestelde eisen voor de periode na 
afsluiting wordt voldaan op basis van het 
voorlopige en eventueel geactualiseerde 
plan voor de periode na afsluiting als 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7.

Or. pl

Motivering

Er is informatie nodig over de voortgang van de chemische neutralisatie van het CO2 met het 
oog op toekomstige belangen in verband met de exploitatie van gebieden die zijn aangewezen als 
opslaglocaties.
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Amendement 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7.

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn en de relevante 
communautaire wetgeving, terwijl de 
algemene aansprakelijkheid bij de 
exploitant blijft. Aan bij deze richtlijn 
vastgestelde eisen voor de periode na 
afsluiting wordt voldaan op basis van het 
voorlopige en eventueel geactualiseerde 
plan voor de periode na afsluiting als 
ingediend bij en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit overeenkomstig 
artikel 7, lid 7, respectievelijk artikel 9, 
lid 7.

Or. en

Motivering

Het overdragen van alle daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen aan de bevoegde 
autoriteit geeft potentiële exploitanten het verkeerde signaal. Ook andere bepalingen van de 
communautaire wetgeving, met name de bepalingen van Richtlijn 2004/35/EG, moeten gelden 
zodat de aansprakelijkheid beter beantwoordt aan het beginsel 'de vervuiler betaalt'.

Amendement 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 

4.  Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
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de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit
voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7.

de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7. Indien de 
bevoegde autoriteit deze maatregelen zelf 
treft, recupereert zij de kosten van de 
exploitant. Indien dit niet mogelijk is, 
wordt de in artikel 19, lid 2, genoemde 
financiële zekerheid hiervoor 
aangesproken.

Or. de

Motivering

Gemäß Absatz 4 sollen im Falle des vorzeitigen Entzugs einer Speichergenehmigung (wegen 
signifikanter Unregelmäßigkeiten oder mangelnder Betreiberzuverlässigkeit) die 
Nachsorgeanforderungen auf die zuständige Behörde übergehen. Im Falle der 
ordnungsgemäßen Schließung bleibt dafür der Betreiber verantwortlich (Art. 17 Abs. 2).  Im 
Falle der Schließung aufgrund von Pflichtwidrigkeiten ist es daher erforderlich, dass der 
Betreiber jedenfalls finanziell ebenfalls weiterhin verantwortlich bleibt und von der Behörde 
(wie bei Art. 16) in Regress genommen wird bzw. hierfür die finanzielle Sicherheit genutzt wird.

Amendement 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 

4. Nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig punt c) van lid 1 blijft de 
bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de monitoring, het toezicht, 
de rapportering en de corrigerende 
maatregelen overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn, alsook voor de daaruit 
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voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7.

voortvloeiende verplichtingen 
overeenkomstig de relevante 
communautaire wetgeving. Aan bij deze 
richtlijn vastgestelde eisen voor de periode 
na afsluiting wordt voldaan op basis van 
het voorlopige en eventueel 
geactualiseerde plan voor de periode na 
afsluiting als ingediend bij en goedgekeurd 
door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7. De 
exploitant blijft juridisch en economisch 
voor de locatie verantwoordelijk en dient 
financiële zekerheid of een gelijkwaardig 
instrument te stellen overeenkomstig 
artikel 19, lid 2, sub b, ii).

Or. en

Motivering

De exploitant betaalt de kosten als eventueel schade ontstaat na de afsluiting van de locatie.

Adlib Express Watermark


	734310nl.doc

