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Ändringsförslag 208
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna har rätt att själva 
bestämma vilka områden som kan komma i 
fråga för val av lagringsplatser enligt 
kraven i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna har rätt att själva 
bestämma och kontrollera vilka områden 
som kan komma i fråga för val av 
lagringsplatser enligt kraven i detta direktiv 
och med stöd av fullständig geologisk 
undersökning.

Or. pl

Motivering

Genom denna ändring införs ett väsentligt innehåll som avser fullständig geologisk 
undersökning.

Ändringsförslag 209
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna har rätt att själva 
bestämma vilka områden som kan komma i 
fråga för val av lagringsplatser enligt 
kraven i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna har rätt att själva 
bestämma vilka områden som kan komma i 
fråga för val av lagringsplatser enligt 
kraven i detta direktiv. Detta innefattar 
medlemsstaternas rätt att inte tillåta 
någon lagring på delar av eller på hela 
deras territorium.

Or. en

Motivering

Denna mening måste ingå i syfte att klargöra medlemsstaternas rättigheter.
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Ändringsförslag 210
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska lämna in 
utförlig information om sin aktuella 
kapacitet för lagring av koldioxid till 
kommissionen senast den 1 januari 2011.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till användningen av CCS-teknik i framtiden är det mycket viktigt att alla beslut 
grundas på utförlig och korrekt information, bland annat om faktisk lagringskapacitet i de 
olika medlemsstaterna. Därför bör medlemsstaterna lämna in relevant information till 
kommissionen senast den 1 januari 2011.

Ändringsförslag 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att 
några betydande effekter som är skadliga 
för miljön eller människors hälsa kan 
uppstå.

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon risk för läckage, om det 
inte finns någon risk för effekter som är 
skadliga för miljön eller människors hälsa, 
särskilt när det gäller vattenkvaliteten, 
och om lagring av koldioxid i denna inte 
konkurrerar direkt med annan faktisk 
eller möjlig vatten- eller energirelaterad 
användning, vilket innefattar strategisk 
användning i syfte att trygga 
gemenskapens energiförsörjning (t.ex. 
lagring av gas) eller användning av 
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förnybara (t.ex. geotermiska) 
energikällor.

Or. en

Motivering

Lagring av koldioxid ska inte konkurrera direkt med annan energirelaterad användning,
såsom användningen av geotermiska energikällor.

Ändringsförslag 212
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att 
några betydande effekter som är skadliga 
för miljön eller människors hälsa kan 
uppstå.

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte kan förutses någon betydande risk för 
läckage som kunde få en betydande effekt 
som är skadlig för människors hälsa eller 
miljön.

Or. en

Motivering

Vattenfall stöder i princip ändringsförslag 21 som framlagts av Chris Davies, eftersom det är 
mycket tydligare än kommissionens förslag. Men man bör vara medveten om att det aldrig 
kommer att finnas någon hundraprocentig garanti för att läckage inte uppstår. Därför bör 
kommissionens förslag om att precisera risken för läckage återinföras i texten och 
understrykas.
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Ändringsförslag 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att 
några betydande effekter som är skadliga 
för miljön eller människors hälsa kan 
uppstå..

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
tillämpningen av de kriterier som anges i 
bilaga I inte uppvisar någon risk för 
läckage eller några effekter som är 
skadliga för miljön eller människors hälsa 
med det användningssätt som föreslås.

Or. en

Motivering

Riskbedömning nämns i artiklarna 4 och 3, och det är en mycket viktig beståndsdel för valet 
av geologisk formation som lagringsplats. Denna bestämmelse bör därför uttryckligen 
hänvisa till de kriterier som anges i bilaga I för val av lagringsplats. Inte heller risken för ett 
mindre läckage är acceptabel.

Ändringsförslag 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att 
några betydande effekter som är skadliga 
för miljön eller människors hälsa kan 
uppstå.

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för läckage 
och inte finns några betydande risker för
miljön eller människors hälsa.

Or. de
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Motivering

Syftet med att införa formuleringen ”inte finns några betydande risker” är att skärpa den 
hittillsvarande formuleringen i punkt 2, som i sin helhet framstår som något vag och 
svårtillämpad. Ändringsförslaget syftar således till att dels vara ett språkligt klargörande, 
dels vid val av lagringsplats garantera en hög grad av läckagesäkerhet och därmed skydd åt
miljö och människors hälsa.

Ändringsförslag 215
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön eller människors hälsa kan uppstå..

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon risk för läckage, och om 
det inte är troligt att några effekter som är 
skadliga för miljön eller människors hälsa 
kan uppstå.

Or. en

Motivering

Valet av lagringsplats har mycket stor betydelse för att man ska kunna garantera att
koldioxiden lagras säkert utan några effekter som är skadliga för miljön eller människors 
hälsa. Därför är det nödvändigt att säkerställa att det inte antas föreligga någon risk för 
läckage med det användningssätt som föreslås, och att det inte är troligt att några effekter 
som är skadliga för miljön eller människors hälsa kan uppstå.

Ändringsförslag 216
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
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det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön eller människors hälsa kan uppstå.

det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon risk för läckage, och om 
det inte är troligt att några effekter som är 
skadliga för miljön eller människors hälsa 
kan uppstå.

Or. en

Motivering

Kravet måste bli mer bestämt än vad kommissionen har föreslagit. Ordet ”betydande” ger 
utrymme för osäkerhet. 

Ändringsförslag 217
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön eller människors hälsa kan uppstå.

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, om det inte finns några betydande 
effekter som är skadliga för miljön eller 
människors hälsa, och platsen kan 
övervakas på ett korrekt sätt.

Or. en

Motivering

Övervakning är av lika stor vikt vid valet av plats, så vi föreslår att en ny text införs i slutet av 
punkten.
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Ändringsförslag 218
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att några 
betydande effekter som är skadliga för 
miljön eller människors hälsa kan uppstå.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får en geologisk formation väljas 
som lagringsplats endast under 
förutsättning att det med det 
användningssätt som föreslås inte finns 
någon betydande risk för läckage, om det 
inte är troligt att några betydande effekter 
som är skadliga för miljön eller människors 
hälsa kan uppstå, och det har fastställts att 
formationen är lämplig att använda som 
lagringsplats i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Sambandet mellan dessa två punkter å ena sidan och till punkt 1 å andra sidan bör uttryckas 
tydligare.

Ändringsförslag 219
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En geologisk formations lämplighet som 
lagringsplats ska avgöras genom en 
beskrivning och bedömning av det 
potentiella lagringskomplexet och det 
omgivande området enligt de kriterier som 
anges i bilaga I.

3. En geologisk formations lämplighet som 
lagringsplats ska avgöras genom en 
beskrivning och bedömning av det 
potentiella lagringskomplexet och det 
omgivande området enligt de kriterier som 
anges i bilaga I och med stöd av bästa 
metoder samt de riktlinjer som 
kommissionen ska ta fram.

Or. en
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Motivering

Hur mycket vi än anser att en sådan manual med bästa metoder skulle vara ett användbart 
verktyg för behöriga myndigheter i medlemsstaterna, avfärdar Vattenfall tanken om att göra 
den bindande innan den ens finns till. För att inte ytterligare öka risken för försening måste 
man säkerställa att kommissionen skulle få den klar i tid. Vattenfalls förslag är därför att 
antingen införa en bestämd deadline som gör att kommissionen får arbetet gjort eller att inte 
rösta för ändringsförslag 22 av Chris Davies. 

Ändringsförslag 220
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En geologisk formations lämplighet som 
lagringsplats ska avgöras genom en 
beskrivning och bedömning av det 
potentiella lagringskomplexet och det 
omgivande området enligt de kriterier som 
anges i bilaga I.

3. En geologisk formations lämplighet som 
lagringsplats ska avgöras genom en 
beskrivning och bedömning av det 
potentiella lagringskomplexet och det 
område som lagringen påverkar eller 
inverkar på enligt de kriterier som anges i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”omgivande område” är inte väldefinierat, men ”område som något 
påverkar/inverkar på” är vanligt förekommande i annan miljölagstiftning. Ungern föreslår 
att ”omgivande område” ändras till något av de två alternativen. 

Ändringsförslag 221
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv påverkar inte de av 
medlemsstaternas grundläggande 
ekonomiska intressen som har att göra 
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med kolvätereserver.

Or. en

Motivering

Denna punkt måste ingå i syfte att klargöra medlemsstaternas rättigheter.

Ändringsförslag 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska göra en 
realistisk bedömning av den 
lagringskapacitet som finns inom deras 
respektive territorier. Medlemsstaterna 
ska skicka dessa bedömningar till 
kommissionen före 2012. Denna 
information ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

För närvarande vet vi inte hur stor lagringskapacitet som finns i Europa. Det finns olika 
uppskattningar men de är inte särskilt exakta. Det är viktigt att veta hur mycket koldioxid vi 
faktiskt kan lagra.

Ändringsförslag 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Kartläggning
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Medlemsstaterna ska till 2010 göra en 
kartläggning av den faktiska 
lagringskapaciteten för koldioxid inom 
sina respektive territorier.

Or. de

Motivering

För att påskynda genomförandet ska medlemsstaterna framställa översiktskartor över 
lagringskapaciteten för koldioxid.

Ändringsförslag 224
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena vid anbudsinfordran och
beviljande av tillstånd att undersöka
potentiella koldioxidlagringsplatser är 
öppna för alla som förfogar över den 
behörighet och kapacitet som krävs och att 
tillstånd beviljas på grundval av i förväg 
genomförda vetenskapliga 
undersökningar, omfattande fullständig 
geologisk kartläggning samt 
offentliggjorda tekniska och ekologiska 
kriterier.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaternas roll är att genomföra förfarandena för infordran av anbud på 
sökningsarbetet på sådant sätt att alla behöriga ska kunna delta i dem, men så att kriterier
avseende vetenskapliga geologiska undersökningar tas med i beräkningen. 
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Ändringsförslag 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, offentliga och 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. de

Motivering

Objektiva och offentliga kriterier räcker inte för att icke-diskriminering ska kunna 
garanteras, men detta borde emellertid säkerställas som ett viktigt kriterium på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, icke-diskriminerande och 
offentliga kriterier.

Or. en

Motivering

Tillstånden måste beviljas på grundval av icke-diskriminerande kriterier.
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Ändringsförslag 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänhetens åsikter beaktas på 
vederbörligt sätt under förfarandet för 
beviljande av ett undersökningstillstånd. 
För detta ändamål ska medlemsstaterna 
se till att allmänheten får adekvat och 
tillräcklig tillgång till information, 
rättigheter att delta och tillgång till 
rättslig prövning i enlighet med relevanta
bestämmelser i rådets 
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 
om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt, 
ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/35/EG av 
den 26 maj 2003 om åtgärder för 
allmänhetens deltagande i utarbetandet 
av vissa planer och program avseende 
miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till 
rättslig prövning, av rådets 
direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG samt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av 
den 28 januari 2003 om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör få adekvat och tillräcklig tillgång till information, rättigheter att delta och 
tillgång till rättslig prövning när det gäller förfaranden för beviljande av såväl undersökning 
som lagring.
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Ändringsförslag 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
två år och kan förlängas en gång med 
högst två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea.

Undersökningstillståndets giltighetstid ska 
inte vara längre än vad som krävs för 
utövandet av den verksamhet för vilken 
undersökningstillståndet utfärdats. De
behöriga myndigheterna kan förlänga 
undersökningstillståndet om dess 
giltighetstid inte räcker för att slutföra 
den aktuella verksamheten och 
verksamheten utövats i enlighet med 
undersökningstillståndet. 

Or. de

Motivering

Den giltighetstid som föreslagits räcker inte till enligt de mångåriga erfarenheterna av
markundersökning när det gäller råmaterial och möjligheter att lagra gas. Under så korta 
tidsperioder är det inte möjligt att klara av den omfattande insamlingen av uppgifter, särskilt 
eftersom arbetet rör ett nytt tekniskt område, den avstämning med markägare som krävs samt 
behandlingen av de många frågor som rör tillståndssystemet. 

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
två år och kan förlängas en gång med 

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för den period 
som behövs för att utöva den verksamhet 
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högst två år. för vilken undersökningstillståndet
beviljas. Undersökningstillståndet kan 
förlängas. Innan undersökningstillstånd 
beviljas ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att se till att tillståndet inte 
används illegalt för att förhindra 
investeringar.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering av förfarandet för undersökningstillstånd och ersättning för investeringar.

Ändringsförslag 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
två år och kan förlängas en gång med 
högst två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
tre år och kan förlängas med tre år åt 
gången och för så lång tid som det behövs 
för att genomföra undersökningen av den 
eventuella lagringsplatsen.

Or. en

Motivering

Två (plus två) år är inte tillräckligt lång tid för en ändamålsenlig undersökning av 
förhållandena för koldioxidlagring.
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Ändringsförslag 231
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
två år och kan förlängas en gång med 
högst två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för en period 
om högst fyra år och kan förlängas 
två gånger med högst två år.

Or. en

Motivering

Valet av en potentiell lagringsplats kräver en lång och minutiös undersökning för att man ska 
undvika potentiella risker för läckage och effekter med skadlig inverkan på miljön och 
människors hälsa som kan tänkas uppstå.

Ändringsförslag 232
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
två år och kan förlängas en gång med 
högst två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst 
fem år och kan förlängas en gång med 
högst två år.

Or. en

Motivering

Det krävs under alla omständigheter en längre tidsperiod för undersökningstillståndet. Det 
nuvarande förslaget till direktiv tar inte alls hänsyn till befintliga tillstånd eller tillstånd som i 
ett senare skede kommer att beviljas för undersökning, produktion eller geologisk lagring av 
kolväten. Därför bör det föreskrivas att innehavaren av ett giltigt tillstånd för kolväten även 
ska beviljas rätten att undersöka lagringsplatser för koldioxid. 
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Ändringsförslag 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt 
att undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid.

4. Om innehavaren av ett 
undersökningstillstånd för den undersökta 
lagringsplatsen ansöker om 
lagringstillstånd, ska denne, om det finns
förutsättningar för tillstånd enligt 
artikel 6 ha företräde framför alla andra 
ansökningar.

Or. de

Motivering

Den föreslagna regeln säkerställer att operatören, som i regel har gjort omfattande 
investeringar, prioriteras i förhållande till konkurrenterna när lagringstillståndet beviljas. 
Den omvandling av undersökningstillståndet till ett lagringstillstånd som i detta sammanhang 
föreslås i det tidigare förslaget skulle dock kunna misstolkas på så vis att omvandlingen skulle 
ske oberoende av om det finns förutsättningar för ett lagringstillstånd eller inte. Denna 
formulering bör därför inte användas.

Ändringsförslag 234
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid.

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid. Om innehavaren 
av undersökningstillståndet efter slutförd 
framgångsrik undersökning ansöker om 
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lagringstillstånd, ska denna ansökan få 
företräde i behandlingen.

Or. de

Motivering

Undersökningsföretagen gör avsevärda investeringar i markundersökningen och bär risken 
för ett negativt undersökningsresultat. Denna ändring ska gynna förutsättningarna för 
aktörer att genomföra markundersökningar avseende lämpligheten för lagring av koldioxid.

Ändringsförslag 235
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid.

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som har negativ 
inverkan på den beviljade användningen 
av området i syfte att undersöka, 
producera, utveckla eller lagra kolväten, 
kol eller andra mineraltillgångar under 
tillståndets giltighetstid.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag klargörs föredragandens ändringsförslag 25 ytterligare, vilket 
innebär att texten överensstämmer med föredragandens ändringsförslag 19. EU bör se till att 
rättigheter och intressen för operatörer och innehavare av tillstånd inom områdena olja, gas, 
kol och andra mineraltillgångar får tillräckligt skydd i detta hänseende, eftersom en tryggad 
energiförsörjning fortsätter att vara av central betydelse för alla länder och berörda företag.
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Ändringsförslag 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid.

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid. När denna period 
är slut ska undersökningstillståndet för 
koldioxidlagring antingen omvandlas till 
ett lagringstillstånd för koldioxid eller 
annulleras för hela det område tillståndet 
avser.

Or. en

Motivering

En undersökning är förenad med höga kostnader. För att få fram incitament för investeringar 
måste det kunna garanteras att en undersökning som genomförts med positivt resultat leder 
till ett lagringstillstånd för koldioxid.

Ändringsförslag 237
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innehavaren av ett tillstånd för 
undersökning, produktion eller lagring av 
kolväten kan beviljas ensamrätt att 
undersöka det geologiska komplexet 
avseende koldioxidlagring i det område
som omfattas av tillståndet för 
undersökning, produktion eller lagring av 
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kolväten utan att vara bunden av de 
restriktioner och villkor som avses i 
punkt 2. Medlemsstaterna ska se till att 
lagringskomplexet under 
giltighetsperioden för 
undersökningstillståndet för 
koldioxidlagring inte används på ett sätt 
som har negativ inverkan på den i 
området beviljade verksamheten för 
undersökning, produktion, utveckling 
eller lagring av kolväten.

Or. en

Motivering

Det krävs under alla omständigheter en längre tidsperiod för undersökningstillståndet. I det 
nuvarande förslaget till direktiv tas inte alls hänsyn till befintliga tillstånd eller tillstånd som 
kommer att beviljas i ett senare skede för undersökning, produktion eller geologisk lagring av 
kolväten. Därför bör det föreskrivas att innehavaren av ett giltigt tillstånd för kolväten även 
ska beviljas rätten att undersöka lagringsplatser för koldioxid. 

Ändringsförslag 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Övervakning av förinjektering ska 
föreslås och ingå i 
undersökningstillståndet. 

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att övervaka förinjekteringen för att säkerställa tillgången till relevanta 
uppgifter och därmed vederbörlig övervakning senare. 
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Ändringsförslag 239
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Övervakning av förinjektering bör 
övervägas som en integrerad del av
undersökningstillståndet och bör 
följaktligen föreslås.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma en avancerad utvärdering av en specifik lagringsplats är det absolut 
nödvändigt att samla in bakgrundsuppgifter under en längre period. Av det skälet kan 
undersökningsperioden ge värdefulla uppgifter som kan användas som grund för övervakning
av förinjekteringen.

Ändringsförslag 240
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Förbud mot ny elproduktionskapacitet 
som släpper ut stora mängder koldioxid

Medlemsstaterna ska inte tillåta nya 
elproduktionsanläggningar om en sådan 
anläggning under drift leder till 
koldioxidutsläpp i atmosfären som 
överstiger 400 g/kWh producerad el.

Or. en
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Motivering

Att begränsa koldioxidutsläppen från energiproduktion är den viktigaste utmaningen 
framöver. Så mycket som möjligt måste göras för att stimulera till energiproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Vid planering av nya anläggningar som bygger på fossila bränslen måste 
man stimulera till att de används så effektivt som möjligt, t.ex. för kraftvärmeproduktion.

Ändringsförslag 241
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

utgår

Or. pl

Motivering

Tankegången i denna text finns redan i den nya artikel 5.2.

Ändringsförslag 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, icke-diskriminerande och 
offentliga kriterier. Operatörer som driver 
lagringsplatser ska vara helt fristående 
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från användarna (dvs.
energiproducenter).

Or. en

Motivering

Energiproducenterna bör ha lika tillgång till lagringskapaciteten.

Ändringsförslag 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva, offentliga och 
icke-diskriminerande kriterier.

Or. de

Motivering

Objektiva och offentliga kriterier räcker inte för att garantera icke-diskriminering, men detta 
borde emellertid säkerställas som ett viktigt kriterium på den inre marknaden.

Ändringsförslag 244
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
nedföringen av kol i marken sker på ett 
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korrekt sätt och att beräkningen av de 
utsläppstillgodohavanden som detta 
resulterar i sker på tillbörligt sätt. 

Or. en

Ändringsförslag 245
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
lagringsplatserna inte drivs av två eller 
flera operatörer samtidigt. De potentiella 
användarnas lika tillgång till 
lagringsplatserna måste kunna 
garanteras.

Or. de

Motivering

Syftet med denna regel är att säkerställa att en lagringsplats bara används av en operatör, så 
att frågor om gränsdragning för behörighet och ansvar kan undvikas.

Ändringsförslag 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under lagringstillståndets giltighetstid 
ska dess innehavare ha ensamrätt till 
lagring på lagringsplatsen.

Or. de
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Motivering

Genom detta ändringsförslag säkerställs parallellt med artikel 5.4 att innehavaren av ett 
lagringstillstånd får ensamrätt till lagring på lagringsplatsen.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innehavaren av ett lagringstillstånd 
ska ha ensamrätt att lagra koldioxid på 
lagringsplatsen. Medlemsstaterna ska se 
till att lagringsplatsen inte används på ett 
sätt som är oförenligt med denna 
verksamhet under lagringstillståndets
giltighetstid.

Or. de

Motivering

Behörigheten och ansvaret för riskerna måste klassificeras.

Ändringsförslag 248
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innehavaren av ett tillstånd för 
undersökning, produktion eller lagring av 
kolväten kan beviljas ett lagringstillstånd 
inom det område som omfattas av 
tillståndet för undersökning, produktion 
eller lagring utan att vara bunden av de 
restriktioner och villkor som avses i 
punkt 2. Medlemsstaterna ska se till att 
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lagringskomplexet inte används på ett sätt 
som har negativ inverkan på den i 
området beviljade verksamheten för 
undersökning, produktion, utveckling 
eller lagring av kolväten.

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget till direktiv tas inte alls hänsyn till befintliga tillstånd eller tillstånd 
som kommer att beviljas i ett senare skede för undersökning, produktion eller geologisk 
lagring av kolväten. Därför bör det föreskrivas att innehavaren av ett giltigt tillstånd för 
kolväten även kan erhålla ett tillstånd för lagring av koldioxid. När lagringstillstånd beviljas 
ska innehavaren av ett undersökningstillstånd enligt artikel 5 dessutom prioriteras. 

Ändringsförslag 249
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd enligt artikel 5 ska 
beviljas ett lagringstillstånd utan att vara 
bunden av de restriktioner och villkor som 
avses i punkt 2, om innehavaren har 
uppfyllt villkoren i 
undersökningstillståndet.

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget till direktiv tas inte alls hänsyn till befintliga tillstånd eller tillstånd 
som kommer att beviljas i ett senare skede för undersökning, produktion eller geologisk 
lagring av kolväten. Därför bör det föreskrivas att innehavaren av ett giltigt tillstånd för 
kolväten även kan erhålla ett tillstånd för lagring av koldioxid. När lagringstillstånd beviljas 
ska innehavaren av ett undersökningstillstånd enligt artikel 5 dessutom prioriteras. 
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Ändringsförslag 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökningar till den behöriga myndigheten 
om lagringstillstånd ska innehålla följande 
information:

Ansökningar till den behöriga myndigheten 
om lagringstillstånd ska innehålla 
åtminstone följande information:

Or. de

Motivering

Detta tillägg grundar sig på formuleringen i direktivet om deponering av avfall och 
säkerställer att direktivet endast fastställer minimivillkoren för ansökan om tillstånd samt att 
medlemsstaterna vid behov även kan kräva ytterligare underlag.

Ändringsförslag 251
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökningar till den behöriga myndigheten 
om lagringstillstånd ska innehålla följande 
information:

Ansökningar till den behöriga myndigheten 
om lagringstillstånd ska innehålla 
åtminstone följande information:

Or. de

Motivering

Detta tillägg säkerställer att direktivet endast fastställer minimivillkoren för ansökan om 
tillstånd samt att medlemsstaterna vid behov även kan kräva ytterligare underlag.
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Ändringsförslag 252
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) En ekonomisk bedömning av 
kostnaden för att avskilja och lagra 
koldioxid på ett säkert sätt. Denna ska ta 
hänsyn till alternativa sätt att tillgodose 
energibehovet genom t.ex. förbättrad 
energieffektivitet på efterfrågesidan samt 
förnybar energi.

Or. en

Motivering

En ekonomisk bedömning av avskiljandet av koldioxid och koldioxidlagring behöver göras för 
alla nya fabriker, så att investerarna får tydliga signaler om den verkliga kostnaden för 
energi från koldioxidalstrande anläggningar för fossila bränslen. Detta bör jämföras med 
andra sätt att tillgodose energibehovet på efterfrågesidan med förbättrad energieffektivitet 
och/eller förnybar energiförsörjning.

Ändringsförslag 253
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) En ekonomisk bedömning av 
kostnaden för att avskilja och lagra 
koldioxid på ett säkert sätt. Denna ska ta 
hänsyn till alternativa sätt att tillgodose 
energibehovet genom t.ex. förbättrad 
energieffektivitet på efterfrågesidan samt 
förnybar energi.

Or. en
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Motivering

En ekonomisk bedömning av CCS skulle hjälpa till att öka kunskapen om de verkliga 
kostnaderna för energi från anläggningar för fossila bränslen. Dessutom skulle detta jämfört 
med andra sätt att tillgodose energibehovet, som t.ex. genom förbättrad energieffektivitet på 
efterfrågesidan och/eller förnybar energiförsörjning, hjälpa till att förbättra 
energiproduktionen och planeringen av förbrukning som helhet.

Ändringsförslag 254
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Den totala mängd koldioxid som ska 
injekteras och lagras samt eventuella
källor, CO2-strömmarnas sammansättning 
och injektionstakt.

4) Den totala mängd koldioxid som ska 
injekteras och lagras samt 
CO2-strömmarnas förväntade
sammansättning och injektionstakt.

Or. en

Motivering

De eventuella källorna saknar betydelse för beviljandet av ett lagringstillstånd om kvaliteten 
och kriterierna för att godkännas är uppfyllda.

Ändringsförslag 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Presentation av åtgärder som syftar 
till att förebygga betydande 
oegentligheter.

Or. de
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Motivering

I de underlag som för närvarande krävs av den sökande ingår inga uppgifter om åtgärder 
som syftar till att förebygga betydande oegentligheter vid normal drift. För att främja 
enhetliga regler i hela Europa och uppnå samklang med direktivet om deponering av avfall 
bör man utöka artikel 7 med dessa uppgifter. Hänvisningen till det omdefinierade uttrycket 
”betydande oegentligheter” gör att tillägget omfattar såväl läckage som andra risker för 
miljön och människors hälsa.

Ändringsförslag 256
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) Tillgång till transport som 
sammanbinder platsen med framtida 
avskiljningsplatser liksom dess 
ekonomiska bärkraft med hänsyn till 
avståndet från sådana avskiljningsplatser 
till lagringsplatsen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för behöriga myndigheter att veta var en faktisk lagring skulle kunna ske.

Ändringsförslag 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Förslag till plan för avhjälpande åtgärder 
enligt artikel 16.2.

6) Förslag till plan för avhjälpande åtgärder 
enligt artikel 16.2, inklusive åtgärder för 
evakuering i en nödsituation.

Or. en
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Motivering

Det måste finnas en säker plan för evakuering i en nödsituation. 

Ändringsförslag 258
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Förslag till handlingsplan för 
nödsituationer.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka allmänhetens förtroende för säkerheten med CCS. 
Även om CCS-komplex upprättas i seismologiskt sett stabila formationer kan t.ex. en 
jordbävning inte förutses en lång tid i förväg med den vetenskap som finns nu, och den 
mänskliga faktorn kan inte undvikas till 100 procent.

Ändringsförslag 259
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Den behöriga myndigheten har försäkrat 
sig om att:

1) Den behöriga myndigheten har på 
grundval av ansökan som inlämnats i 
enlighet med artikel 7 försäkrat sig om att:

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att det i nationella bestämmelser ska krävas att 
kommissionen informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna ha 
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möjlighet att få ett andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till 
tillstånd som övergripande hjälp att genomföra detta direktiv.

Ändringsförslag 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alla relevanta krav i direktivet har 
uppfyllts,

a) alla relevanta krav i direktivet och i den 
relevanta gemenskapsrätten har uppfyllts,

Or. de

Motivering

Hänvisningen klargör gemenskapsrättens giltighet. 

Formuleringen i artikel 8 uppvisar sammantaget en låg konkretiseringsgrad när det gäller att 
säkerställa huruvida lagringstillståndet måste avslås om kraven inte är uppfyllda.

Ändringsförslag 261
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en 
ekonomiskt solid och tekniskt kompetent 
juridisk person.

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
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ansökningsförfarandet. Vi föreslår att nationella bestämmelser ska kräva att kommissionen 
informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna ha möjlighet att få ett 
andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till tillstånd som 
övergripande hjälp att genomföra detta direktiv.

Ändringsförslag 262
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) lagringsplatsen kommer att drivas av en 
juridisk person som har adekvat teknisk 
kompetens och adekvata tekniska resurser 
för drift av platsen och likaså har 
tillräcklig ekonomisk säkerhet.

Or. en

Motivering

Villkoret att lagringsplatsen ska drivas av en fysisk person är obegripligt. Det är snarare 
företag och juridiska personer som kommer att vara operatörer av lagringsplatser. Men det 
är säkerligen vanligt att ansvariga personer utses för vissa anläggningar och att dessa har 
ansvar för att driva anläggningarna i enlighet med tillstånden. Överlämning av alla tillstånd i 
tillståndsförfarandet och kommissionens rätt att kommentera dessa leder till onödig byråkrati 
och fördröjningar.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
eller juridisk person som är tekniskt 
kompetent och tillförlitlig att förvalta 
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person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

platsen och denna person och all personal 
kommer att få yrkesmässig och teknisk 
utbildning.

Or. en

Motivering

Även juridiska personer kan vara ansvariga.

Ändringsförslag 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
eller juridisk person som är tekniskt 
kompetent och tillförlitlig att förvalta 
platsen och denna person och all personal 
kommer att få yrkesmässig och teknisk 
utbildning.

Or. de

Motivering

Det måste klargöras att även juridiska personer kan vara ansvariga.

Ändringsförslag 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) inga ytterligare lagringstillstånd har 
utfärdats inom samma hydrauliska enhet.



PE409.631v01-00 36/79 AM\734310SV.doc

SV

Or. de

Motivering

På grund av att parallella injektionsverksamheter kan påverka varandra kraftigt sinsemellan 
inom den hydrauliska enheten (jfr definitionen i artikel 3 led 6a ny) får tidsmässigt parallella 
lagringstillstånd bara utfärdas till en operatör. Det är oeftergivligt för att man tydligt ska 
kunna iaktta orsak och verkan i lagringsverksamheten och de skyldigheter som lagringen 
medför (ansvar, övervakning, skyldigheter efter stängning etc.). Genom artikel 20 möjliggörs
fortfarande tillgång till lagringsplatserna för tredje part.

Ändringsförslag 266
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en ansvarig person med de 
kvalifikationer, den utbildning och den 
tillförlitlighet som föreskrivs har utsetts
att driva lagringsplatsen.

Or. en

Motivering

Villkoret att lagringsplatsen ska drivas av en fysisk person är obegripligt. Det är snarare 
företag och juridiska personer som kommer att driva lagringsplatserna. Men det är 
säkerligen vanligt att ansvariga personer utses för vissa anläggningar och att dessa har 
ansvar för att driva anläggningarna i enlighet med tillstånden. Överlämning av alla tillstånd i 
tillståndsförfarandet och kommissionens rätt att kommentera dessa leder till onödig byråkrati 
och fördröjningar.
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Ändringsförslag 267
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) inga ytterligare lagringstillstånd har 
utfärdats inom samma hydrauliska enhet.

Or. en

Motivering

Olika lagringsanordningar som drivs inom samma hydrauliska enhet kommer ovillkorligen 
att påverka de andra anordningar som drivs inom samma hydrauliska enhet. Inom en 
hydraulisk enhet får lagringstillstånd endast utfärdas för en operatör för en och samma 
tidpunkt. 

Ändringsförslag 268
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

utgår

Or. en

Motivering

Överlämning av alla tillstånd i tillståndsförfarandet och kommissionens rätt att kommentera 
dessa leder till onödig byråkrati och fördröjningar.
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Ändringsförslag 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

utgår

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att det i nationella bestämmelser anges att kommissionen 
måste informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna kunna få ett 
andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till tillstånd som 
övergripande hjälp med att genomföra detta direktiv.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

2) Kommissionen kan på begäran av 
medlemsstaterna yttra sig om förslaget till 
tillstånd enligt artikel 10.2.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.
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Ändringsförslag 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

2) Kommissionen har på begäran av
medlemsstaten yttrat sig om förslaget till 
tillstånd enligt artikel 10.1.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaternas ansvar att självständigt utfärda 
lagringstillstånd. Ett yttrande från kommissionen är endast nödvändigt om medlemsstaterna 
har begärt det. 

Ändringsförslag 272
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

utgår

Or. en

Motivering

Överlämning av alla tillstånd i tillståndsförfarandet och kommissionens rätt att kommentera 
dessa leder till onödig byråkrati och fördröjningar.
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Ändringsförslag 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

utgår

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att det i nationella bestämmelser anges att kommissionen 
måste informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna kunna få ett 
andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till tillstånd som 
övergripande hjälp med att genomföra detta direktiv.

Ändringsförslag 274

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.
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Ändringsförslag 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillståndet ska innehålla följande: Tillståndet ska innehålla åtminstone
följande:

Or. de

Motivering

Med utgångspunkt i direktivet om deponering av avfall säkerställs genom detta tillägg att det 
i direktivet endast fastställs minimivillkor för innehållet i tillståndet och att medlemsstaterna 
vid behov kan föreskriva ytterligare uppgifter.

Ändringsförslag 277
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillståndet ska innehålla följande: Tillståndet ska innehålla åtminstone
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följande:

Or. de

Motivering

Genom detta tillägg säkerställs att det i direktivet endast fastställs minimivillkor för tillstånd
och att medlemsstaterna vid behov kan lägga till fler punkter.

Ändringsförslag 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Lagringsplatsens och
lagringskomplexets exakta lokalisering och 
avgränsning.

2) Lagringsplatsens, lagringskomplexets 
och den hydrauliska enhetens exakta 
lokalisering och avgränsning.

Or. de

Motivering

Anpassning till följd av ändring i artikel 3 led 6a ny och artikel 8 led 1 ny.

Ändringsförslag 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Lagringsplatsens och
lagringskomplexets exakta lokalisering och 
avgränsning.

2) Lagringsplatsens, lagringskomplexets
och den hydrauliska enhetens exakta 
lokalisering och avgränsning.

Or. en
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Motivering

Olika lagringsanordningar som drivs inom samma hydrauliska enhet kommer ovillkorligen 
att påverka de andra anordningar som drivs inom samma hydrauliska enhet. Inom en 
hydraulisk enhet får lagringstillstånd endast utfärdas för en operatör för en och samma 
tidpunkt.

Ändringsförslag 280
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Lagringsplatsens och 
lagringskomplexets exakta lokalisering och 
avgränsning.

2) Lagringsplatsens exakta lokalisering och 
yttre avgränsning och skyddszoner samt 
konturen av koldioxidlagringskomplexets 
underjordiska del.

Or. pl

Motivering

Vid lokaliseringsprojekteringen måste man ta med skyddszoner i beräkningen för det fall då 
en våldsam koldioxideruption skulle nå upp till ytan. 

Ändringsförslag 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Uppgift om den totala mängd koldioxid 
som får lagras geologiskt och högsta 
tillåtna injektionstakt.

3) Föreskrifter för idriftsättning och drift 
av lagringsplatsen, uppgift om den totala 
mängd koldioxid som får lagras geologiskt 
och högsta tillåtna injektionstakt och 
injektionstryck.

Or. de
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Motivering

Införandet syftar delvis till en anpassning till kraven i artikel 9 i direktivet om deponering av 
avfall. Injektionstrycken tas upp som en följd av tillägget i artikel 7 led 4.

Ändringsförslag 282
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Uppgift om den totala mängd koldioxid 
som får lagras geologiskt och högsta 
tillåtna injektionstakt.

3) Uppgift om den totala mängd koldioxid 
som får lagras geologiskt, högsta tillåtna 
injektionstakt och gränser för 
reservoartryck.

Or. en

Motivering

I rapporten från International Risk Governance Council, ”Policy Brief”, står följande i 
kapitlet om reglering av CCS: ”Regleringskraven när det gäller injektion kommer att forma 
industrin genom att parametrar anges som t.ex. injektionsbrunnens utformning, tillåtna 
injektionsmängder, gränser för reservoartryck, koldioxidströmmens renhet och regler för 
ekonomiskt ansvar.”

Ändringsförslag 283
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Krav på CO2-strömmens
sammansättning och förfarande för 
godtagande av koldioxid enligt artikel 12, 
och vid behov ytterligare krav för injektion 
och lagring.

4) Krav på sammansättningen i den 
koldioxid som får lagras och förfarande 
för godtagande av koldioxid enligt artikel 
12, och vid behov ytterligare krav för 
injektion och lagring.

Or. en
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Motivering

Det är inte nödvändigt att fastställa sammansättningen i respektive koldioxidström i 
lagringstillståndet, utan det är snarare sammansättningen i den koldioxid som får lagras på 
respektive lagringsplats som ska fastställas.

Ändringsförslag 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Krav på CO2-strömmens 
sammansättning och förfarande för 
godtagande av koldioxid enligt artikel 12, 
och vid behov ytterligare krav för injektion 
och lagring.

4) Krav på CO2-strömmens 
sammansättning och förfarande för 
godtagande av koldioxid enligt artikel 12, 
och vid behov ytterligare krav för injektion 
och lagring, särskilt i syfte att förebygga 
betydande oegentligheter.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget i artikel 7 led 4.

Ändringsförslag 285
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Den godkända övervakningsplanen, 
skyldighet att genomföra planen och krav 
på uppdatering av den enligt artikel 13 
liksom rapportkrav enligt artikel 14.

5) De godkända planerna för övervakning 
respektive för nödsituationer, skyldighet 
att genomföra planerna och krav på 
uppdatering av dessa enligt artikel 13 
liksom rapportkrav enligt artikel 14.

Or. en
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Motivering

För att öka allmänhetens förtroende för säkerheten i samband med CCS.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens granskning av förslag till 
lagringstillstånd

Anmälan om beviljade och ej beviljade 
lagringstillstånd

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens granskning av förslag till
lagringstillstånd

Anmälan om lagringstillstånd

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att det i nationella bestämmelser anges att kommissionen 
måste informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna kunna få ett 
andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till tillstånd som 
övergripande hjälp med att genomföra detta direktiv.
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Ändringsförslag 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut. 
Kommissionen kan yttra sig om förslag 
till tillstånd inom sex månader från 
överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de tillstånd som 
beviljats för lagring av koldioxid och de 
ansökningar om lagringstillstånd som 
avslagits.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen kan 
yttra sig om förslag till tillstånd inom sex 
månader från överlämnandet.

1. Om medlemsstaterna begär att 
kommissionen yttrar sig om förslag till 
lagringstillstånd enligt artikel 8 led 2, ska 
de informera kommissionen om alla förslag 
till lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut. 
Kommissionen kan yttra sig om förslag till 
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tillstånd inom sex månader från 
överlämnandet.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaternas ansvar att självständigt utfärda 
lagringstillstånd. Ett yttrande från kommissionen är endast nödvändigt om medlemsstaterna 
har begärt det. 

Ändringsförslag 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut. 
Kommissionen kan yttra sig om förslag 
till tillstånd inom sex månader från 
överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla tillstånd för 
undersökning och lagring som beviljats av 
deras respektive behöriga myndigheter 
enligt kraven i detta direktiv så snart som 
möjligt och senast en månad efter det att 
tillstånden utfärdats.

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att det i nationella bestämmelser anges att kommissionen 
måste informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna kunna få ett 
andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till tillstånd som 
övergripande hjälp med att genomföra detta direktiv.
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Ändringsförslag 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen kan
yttra sig om förslag till tillstånd inom 
sex månader från överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen ska
yttra sig om förslag till tillstånd inom 
tre månader från överlämnandet.

Or. de

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaternas ansvar att självständigt utfärda 
lagringstillstånd. Ett yttrande från kommissionen är endast nödvändigt om medlemsstaterna 
har begärt det. Yttrandet bör komma i nära anslutning till begäran, eftersom ett längre 
avbrott i förfarandet är orimligt från klimatskyddssynpunkt och av ekonomiska skäl. 

Ändringsförslag 292
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen kan
yttra sig om förslag till tillstånd inom sex 
månader från överlämnandet.

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om tillstånd 
och annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid antagandet av 
förslaget till beslut. Kommissionen ska
yttra sig om förslag till tillstånd inom sex 
månader från överlämnandet.

Or. en
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Motivering

För att säkerställa att en ytterligare bedömning av ansökningarna om tillstånd görs på 
grundval av enhetliga kriterier på EU-nivå bör kommissionen yttra sig vid varje tillfälle.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska delge 
kommissionen det slutgiltiga beslutet och 
motivera eventuella avvikelser från 
kommissionens yttrande.

2. Medlemsstaterna får informera 
kommissionen om förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut.

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska delge 
kommissionen det slutgiltiga beslutet och 
motivera eventuella avvikelser från 
kommissionens yttrande.

2. Den behöriga myndigheten ska delge 
kommissionen det slutgiltiga beslutet.

Or. de
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Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaternas ansvar att självständigt utfärda 
lagringstillstånd. Kommissionens yttrande är inte bindande. 

Ändringsförslag 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan ett lagringstillstånd utfärdas får
den behöriga myndigheten begära ett 
icke-bindande yttrande från 
kommissionen om förslaget till tillstånd.

Or. en

Motivering

Granskning av förslagen till lagringstillstånd skulle fördröja och försvåra 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att det i nationella bestämmelser anges att kommissionen
måste informeras när nya tillstånd utfärdas. Samtidigt ska medlemsstaterna kunna få ett 
andra icke-bindande yttrande från kommissionen om ett förslag till tillstånd som 
övergripande hjälp med att genomföra detta direktiv.

Ändringsförslag 296
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 60 miljoner utsläppsrätter per år och 
upp till högst 600 miljoner utsläppsrätter 
ur reserven för nya deltagare ska utfärdas 
för storskaliga 
demonstrationsanläggningar som åtar sig 
avskiljningen och den geologiska 
lagringen av koldioxid inom EU:s 
territorium eller i utvecklingsländer och 
länder med övergångsekonomi utanför 
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EU som ratificerar FN:s kommande 
ramkonvention om klimatförändringar.
Utsläppsrätterna ska tilldelas projekt som 
ska genomföras på grundval av 
arrangemang som föreslås av 
kommissionen, och som ska se till att 
många olika tekniker utvecklas så 
kostnadseffektivt som möjligt. 
Tilldelningen av dessa utsläppsrätter ska 
vara beroende av den faktiska geologiska 
lagringen av koldioxid. Utsläppsrätter
som inte behöver uppfylla villkoren för 
beviljande ska förbli tillgängliga i 
reserven för nya deltagare.
Kommissionen ska eftersträva att kontrakt 
för konstruktion av tolv storskaliga 
demonstrationsanläggningar kan tilldelas 
före mötet i Köpenhamn 2009 inom 
ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar. 

Or. en

Ändringsförslag 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att inga 
väsentliga förändringar genomförs utan att 
ett nytt lagringstillstånd har utfärdats i 
enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att inga 
väsentliga förändringar genomförs utan att 
ett nytt lagringstillstånd har utfärdats i 
enlighet med detta direktiv. 
Bestämmelserna i direktiv 85/337/EEG 
ska också vara tillämpliga i detta fall.

Or. en

Motivering

Vid gränsöverskridande transport och/eller lagring av koldioxid ska alla krav i direktivet om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt vara tillämpliga.
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Ändringsförslag 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska granska 
och när så krävs uppdatera eller återkalla 
lagringstillståndet

3. Den behöriga myndigheten ska granska 
och när så krävs uppdatera eller återkalla 
tillståndet utan att vara ersättningsskyldig

Or. en

Motivering

Tillägget av frasen ”utan att vara ersättningsskyldig” syftar till att förhindra att behöriga 
myndigheter, enligt kraven i direktivet och därav följande nationella bestämmelser i syfte att 
skydda miljön och människors hälsa, ska bli tvungna att betala ersättning till operatörer med 
hänsyn till nödvändiga ändringar av de gällande tillstånd som innehas av operatörerna.

Ändringsförslag 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.1,

a) om den har fått kännedom om läckage 
eller betydande oegentligheter enligt 
artikel 16.1,

Or. en

Motivering

Om en behörig myndighet får kännedom om att det förekommer betydande oegentligheter 
eller läckage måste tillståndet uppdateras eller återkallas.
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Ändringsförslag 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.1,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 301
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den har fått kännedom om betydande
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.1,

a) om den har fått kännedom om några 
som helst oegentligheter eller läckage 
enligt artikel 16.1,

Or. en

Motivering

För att förhindra effekter som är skadliga för miljön och människors hälsa bör den behöriga 
myndigheten kunna granska och återkalla lagringstillstånd om den har fått kännedom om 
några som helst oegentligheter eller läckage.

Ändringsförslag 302
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utan att det påverkar tillämpningen av utgår
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punkterna a till c, vart femte år.

Or. en

Motivering

Det är inte nödvändigt eller motiverat att regelbundet granska lagringstillstånd, med hänsyn 
till att lagringstillståndet återkallas vart femte år oberoende av orsak, men detta ska göras i 
särskilda fall eller om det finns särskilda skäl.

Ändringsförslag 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna a till c, vart femte år.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering.

Ändringsförslag 304
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna a till c, vart femte år.

d) utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna a till c, vart tionde år.

Or. de
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Motivering

Att lagringstillståndet granskas så ofta som vart femte år skulle innebära en onödig osäkerhet 
för operatören av lagringskomplexet. 

Ändringsförslag 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. I möjligaste 
mån ska den behöriga myndigheten indriva 
alla kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

4. Fram tills ett nytt lagringstillstånd har 
utfärdats eller lagringsplatsen har stängts 
enligt artikel 17.1 c ska den dittillsvarande 
operatören behålla ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. Om 
operatören inte fullgör sina skyldigheter 
enligt artikel 17.1 c första meningen ska 
den behöriga myndigheten överta ansvaret 
för lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. Den 
behöriga myndigheten ska indriva alla 
kostnader för detta hos den tidigare 
operatören. Om det inte är möjligt ska den
ekonomiska säkerheten enligt artikel 19.2
åberopas för detta ändamål.

Or. de

Motivering

Med föreliggande regelförslag skulle det kunna uppstå ett kryphål och en oönskad möjlighet 
att missbruka detta, vilket gör det möjligt för operatören att genom inaktivitet, underlåtenhet 
att följa bestämmelserna och/eller konkurs undgå sitt ansvar och på detta jämförelsevis 
billiga sätt vältra över kostnaderna och skyldigheterna på offentliga myndigheter.
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Ändringsförslag 306
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. I möjligaste 
mån ska den behöriga myndigheten indriva 
alla kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats eller 
lagringsplatsen har stängts ska
operatören behålla ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. Om 
operatören inte fullgör sina skyldigheter 
enligt punkt 2, ska den behöriga 
myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. 
I möjligaste mån ska den behöriga 
myndigheten indriva alla kostnader för 
detta hos den tidigare operatören.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att så långt möjligt lägga ansvaret på operatören och avlasta 
de offentliga myndigheterna.

Ändringsförslag 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
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artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. I möjligaste 
mån ska den behöriga myndigheten indriva 
alla kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. Den 
behöriga myndigheten ska indriva alla 
kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten ska indriva alla kostnader som uppkommit från den tidigare 
operatören. Naturligtvis ska villkoren för sådan indrivning fastställas i varje enskild 
medlemsstats nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. 
I möjligaste mån ska den behöriga 
myndigheten indriva alla kostnader för 
detta hos den tidigare operatören.

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
driften av och den omedelbara säkerheten 
på lagringsplatsen, men operatören ska ha 
kvar det övergripande ansvaret. Den 
behöriga myndigheten ska ha rätt att 
indriva alla kostnader för detta hos den 
tidigare operatören.

Or. en

Motivering

Även om operatören underlåter att uppfylla villkoren för tillståndet ska operatören vara 
fortsatt ansvarig. Att överlämna alla rättsliga skyldigheter som medföljer ansvaret för 
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lagringsplatsen till den behöriga myndigheten är ett dåligt budskap till de potentiella 
operatörerna.

Ändringsförslag 309
Duarte Freitas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Export av koldioxid

1. Om koldioxid ska exporteras från 
gemenskapen till tredjeland för geologisk 
lagring, ska innehavaren av koldioxiden 
ansöka om exporttillstånd hos den 
behöriga myndigheten 
i ursprungsmedlemsstaten.
2. Den behöriga myndigheten 
i ursprungsmedlemsstaten ska meddela 
den behöriga myndigheten 
i destinationslandet för samtycke.
3. Den behöriga myndigheten 
i ursprungsmedlemsstaten får endast 
bevilja exporten om
a) den behöriga myndigheten 
i destinationslandet har gett sitt samtycke,
b) det kan säkerställas att geologisk 
lagring av koldioxid i destinationslandet 
sker i enlighet med de krav som fastställts 
i detta direktiv,
c) geologisk lagring av koldioxid omfattas 
av ett system för handel med 
utsläppsrätter i destinationslandet, som 
står i förbindelse med EU:s system för 
handel med utsläppsrätter enligt 
direktiv 2003/87/EG.
4. Export av koldioxid ska inte beviljas 
utan särskilt medgivande från 
kommissionen.
5. Exporttillståndet kan omfatta flera 
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exporthandlingar för en i förväg angiven 
mängd koldioxid och för högst ett års tid, 
under förutsättning att dessa utförs under 
samma driftsmässiga villkor för 
avskiljande, transport och lagring.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att minska den administrativa bördan och rationalisera 
förfarandet för exporttillstånd som kan omfatta flera exporthandlingar. En begränsning av 
tillståndets giltighetstid införs, vilket ger möjlighet till regelbunden övervakning av 
åtgärderna och regelbunden uppdatering av de villkor som är angivna i exporttillståndet.

Ändringsförslag 310
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström bör bestå av 
minst 99,9 procent koldioxid. Därför får 
inget avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. Denna nivå kan revideras 
vid det granskningsförfarande som 
föreskrivs i artikel 36a mot bakgrund av 
framtida vetenskapliga bevis.

Or. en

Motivering

Integritetsrisker i samband med långsiktiga lagringsprojekt skulle kunna öka markant om 
väsentliga mängder föroreningar deponeras tillsammans med koldioxiden. Föroreningar som 
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exempelvis svaveloxider ökar riskerna för läckage och äventyrar på så vis det primära syftet 
med CCS. Dessutom kan orenheter i koldioxidströmmen få effekter på transport och lagring 
av koldioxid samt få potentiella effekter på människors hälsa, säkerheten och miljön. Det går 
med hjälp av etablerad teknik, som tillämpas antingen före eller efter förbränning, att rena 
koldioxidströmmar till mer än 99,9 procent, vilket bekräftas i IPCC:s specialrapport om CCS.

Ändringsförslag 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström ska bestå av minst 
98 procent koldioxid och får inte 
innehålla frätande substanser som 
exempelvis svavelväte och svaveldioxid.
Därför får inget avfall eller andra 
substanser tillsättas i syfte att undanskaffa 
detta avfall eller denna substans.

Or. en

Motivering

Koldioxidströmmarna bör vara så rena som möjligt och får inte innehålla frätande 
substanser, eftersom dessa medför ökade risker både vid transport och lagring. 
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Ändringsförslag 312
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande delen
bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 
undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen. 
Halterna av dessa substanser får inte 
överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström ska bestå av koldioxid till 
övervägande delen, och inom 
Europeiska unionens territorium av minst 
90 procent koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen, och spårelement får
tillsättas som hjälp för övervakning och 
upptäckt av koldioxidmigration. Halterna 
av dessa substanser får inte överstiga 
nivåer som skulle kunna ha negativa 
effekter på lagringsplatsens eller den 
relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en miljörisk eller 
bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

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.
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Ändringsförslag 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström ska bestå av
minst 90 procent koldioxid. Därför får 
inget avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

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.
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Ändringsförslag 314
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström får godkännas endast om 
följande villkor är uppfyllda: Inget avfall 
eller andra substanser får tillsättas i syfte 
att undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen. 
Halterna av dessa substanser får inte 
överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Nivåer för högsta 
tillåtliga halt av dessa substanser ska 
bestämmas enligt det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 28.2.

Or. en

Motivering

De mycket allmänt hållna kriterierna och formuleringen ”en CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid” räcker inte till för att ange koldioxidströmmens renhet. Man bör 
inom ramen för ett kommittéförfarande fastställa de högsta tillåtna halterna av föroreningar.

Ändringsförslag 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande delen 
bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 

1. En CO2-ström ska till övervägande delen 
bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 
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undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen. 
Halterna av dessa substanser får inte 
överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen
samt substanser som av säkerhetsskäl är 
nödvändiga för transporten. Halterna av 
dessa substanser får inte överstiga nivåer 
som skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

Or. de

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande delen 
bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 
undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen. 
Halterna av dessa substanser får inte 
överstiga nivåer som skulle kunna ha 
negativa effekter på lagringsplatsens eller 
den relevanta transportinfrastrukturens 
integritet eller utgöra en betydande 
miljörisk eller bryta mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström ska till övervägande delen 
bestå av koldioxid. Därför får inget avfall 
eller andra substanser tillsättas i syfte att 
undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen
samt substanser som av säkerhetsskäl är 
nödvändiga för transporten. Halterna av 
dessa substanser får inte överstiga nivåer 
som skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

Or. en
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Motivering

Nödvändig komplettering.

Ändringsförslag 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

1. En CO2-ström ska bestå av
minst 90 procent koldioxid. Därför får 
inget avfall eller andra substanser tillsättas 
i syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

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. 
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Ändringsförslag 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören övervakar 
injektionsanläggningen, lagringskomplexet 
(inbegripet CO2-plymen när så är 
möjligt), och i tillämpliga fall omgivningen 
för att

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören övervakar 
injektionsanläggningen, 
lagringskomplexet, särskilt CO2-plymen, 
och i tillämpliga fall omgivningen för att

Or. en

Motivering

Den viktigaste uppgiften i samband med säkerheten i ett lagringskomplex är att övervaka den 
injicerade koldioxidens läge och rörelse.

Ändringsförslag 319
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören övervakar 
injektionsanläggningen, lagringskomplexet 
(inbegripet CO2-plymen när så är möjligt), 
och i tillämpliga fall omgivningen för att

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören övervakar 
injektionsanläggningen, lagringskomplexet 
(inbegripet CO2-plymen när så är möjligt), 
och omgivningen i realtid för att

Or. en

Motivering

Det krävs övervakning i realtid för att den behöriga myndigheten ska kunna säkerställa att 
operatören uppfyller kraven i direktivet.
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Ändringsförslag 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) jämföra koldioxidens faktiska och 
modellerade beteende på lagringsplatsen,

a) jämföra koldioxidens och 
formationsvattnets faktiska och 
modellerade beteende på lagringsplatsen,

Or. de

Motivering

Vid sidan om övervakningen av koldioxidens beteende måste man även övervaka 
formationsvattnets eventuella förändringar på lagringsplatsen, bl.a. för att kunna fastställa 
eventuella undanträngningseffekter.

Ändringsförslag 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upptäcka koldioxidläckage, c) upptäcka koldioxidläckage och 
substanser som därigenom kommer
i rörelse,

Or. de

Motivering

Att upptäcka substanser som kommit i rörelse under markytan genom koldioxidläckage hör 
till övervakningsskyldigheterna enligt bilaga 4 i protokollet till konventionen om förhindrande 
av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (Londonprotokollet). 
Eftersom direktivet även ska gälla i Londonprotokollets tillämpningsområde, är det redan 
föreskrivet i enlighet med folkrätten att övervakningsskyldigheterna ska utvidgas till att gälla 
sådana substanser.
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Ändringsförslag 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) upptäcka allvarliga negativa effekter på 
den omgivande miljön, människor eller 
användare av den kringliggande biosfären,

d) upptäcka negativa effekter på miljön, det 
vatten som ingår i den hydrologiska 
cykeln, människor eller användare av den 
kringliggande biosfären,

Or. de

Motivering

Den hittillsvarande formuleringen av 13.1 d är alltför allmänt hållen. Genom 
ändringsförslaget konkretiseras texten, och det vatten som ingår i den hydrologiska cykeln 
inkluderas i tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 323
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) upptäcka allvarliga negativa effekter på 
den omgivande miljön, människor eller 
användare av den kringliggande biosfären,

d) upptäcka allvarliga negativa effekter på 
den omgivande miljön, den därstädes 
bosatta befolkningen, eller användarna av 
den kringliggande biosfären och den yttre 
delen av lagringskomplexet, samt på den
underjordiska delen av dess geosfär.

Or. pl

Motivering

Det var nödvändigt att precisera begreppet ”den omgivande miljön”.
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Ändringsförslag 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) bedöma om den lagrade koldioxiden 
kommer att förbli helt innesluten under 
en obegränsad framtid.

f) uppdatera bedömningen av säkerhet 
och integritet på lagringsplatsen på kort 
och lång sikt mot bakgrund av 
kvantitativa bedömningskriterier som ska 
fastställas i de riktlinjer som anges 
i artikel 4.3.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag är alltför oklart. Det behövs bestämda kvantitativa 
bedömningskriterier.

Ändringsförslag 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid geologisk lagring under 
havsbotten ska de övervakningskrav som 
fastställs i punkt 1 anpassas ytterligare till 
osäkerheten och de driftsmässiga 
svårigheterna i samband med 
användningen av CCS-teknik i den 
marina miljön.

Or. en

Motivering

Man måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att koldioxidlagring orsakar 
skador på den marina miljön.
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Ändringsförslag 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningen ska ske enligt en 
övervakningsplan som utarbetas av 
operatören enligt de krav som fastställs 
i bilaga II, samt överlämnats till och 
godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.5 och 9.5. Planen ska 
uppdateras enligt de krav som fastställs 
i bilaga II och i varje fall vart femte år för 
att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. 
Uppdaterade planer ska lämnas för 
godkännande till den behöriga 
myndigheten.

2. Övervakningen ska ske enligt en 
övervakningsplan som utarbetas av 
operatören enligt de krav som fastställs 
i bilaga II, samt överlämnats till och 
godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.5 och 9.5. Den senare 
ska även verkställa valideringen och 
kontrollen. Planen ska uppdateras enligt de 
krav som fastställs i bilaga II och i varje 
fall vart femte år för att ta hänsyn till den 
tekniska utvecklingen. Uppdaterade planer 
ska lämnas för godkännande till den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Övervakningen ska åtföljas av ett kontroll- och valideringsförfarande varmed man ska kunna 
garantera att lagringen sker på ett säkert sätt.

Ändringsförslag 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med en frekvens som ska bestämmas av 
den behöriga myndigheten, och i varje fall 
minst en gång om året ska operatören 
lämna följande till den behöriga 
myndigheten:

Med en frekvens som ska bestämmas av 
den behöriga myndigheten, och i varje fall 
minst en gång om året ska operatören 
lämna följande till den behöriga 
myndigheten i ett gemensamt 
rapportformat i syfte att göra den 
rapporterade informationen enhetlig och 
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tydlig:

Or. en

Motivering

Det krävs ett gemensamt rapportformat varmed man kan säkerställa enhetlighet och tydlighet.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rutininspektioner ska genomföras minst
en gång om året. De ska omfatta de 
relevanta anläggningarna för injektion och 
övervakning samt hela skalan av relevanta 
miljöeffekter som härrör från 
lagringskomplexet.

3. Rutininspektioner ska genomföras en 
gång om året under de första tio åren efter 
det att injektionen inletts och därefter så 
ofta som anses vara nödvändigt av den 
behöriga myndigheten. De ska omfatta de 
relevanta anläggningarna för injektion och 
övervakning samt hela skalan av relevanta 
miljöeffekter som härrör från 
lagringskomplexet.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage genast 
meddelar den behöriga myndigheten och 
vidtar de avhjälpande åtgärder som krävs.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören, i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage som skulle 
kunna få en effekt som är skadlig för 
människors hälsa eller miljön enligt 
definitionen i de kriterier som ska 
fastställas i riktlinjerna enligt artikel 4.3, 
genast meddelar den behöriga myndigheten 



AM\734310SV.doc 73/79 PE409.631v01-00

SV

och vidtar de avhjälpande åtgärder som 
krävs.

Or. en

Motivering

Det behövs konkreta mätbara kriterier och referensriktlinjer.

Ändringsförslag 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De avhjälpande åtgärder som avses i 
punkt 1 ska vidtas enligt den plan för 
avhjälpande åtgärder som lämnats in till 
och godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.6 och 9.6.

2. De avhjälpande åtgärder som avses i 
punkt 1 ska vidtas enligt den plan för 
avhjälpande åtgärder som lämnats in till 
och godkänts av den behöriga myndigheten 
och kommissionen enligt artiklarna 7.6 
och 9.6. Dessa åtgärder ska 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

En obligatorisk granskning på gemenskapsnivå är nödvändig för att man ska kunna 
garantera enhetlighet i genomförandet av kraven. Medborgarna bör få full tillgång till denna 
information.

Ändringsförslag 331
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får när som 
helst uppmana operatören att vidta

3. Den behöriga myndigheten får när som 
helst kräva att operatören vidtar ytterligare 
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ytterligare eller andra avhjälpande åtgärder 
än de som anges i planen för avhjälpande 
åtgärder. Myndigheten kan också när som 
helst själv vidta avhjälpande åtgärder och 
ska då driva in kostnaderna från 
operatören.

eller andra avhjälpande åtgärder än de som 
anges i planen för avhjälpande åtgärder. 
Myndigheten kan också när som helst själv 
vidta avhjälpande åtgärder och ska då driva 
in kostnaderna från operatören.

Or. en

Motivering

Det är en betydande skillnad mellan att uppmana och att kräva. Ordet ”kräva” stärker den 
behöriga myndighetens utövning.

Ändringsförslag 332
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen
överförs till den behöriga myndigheten
enligt artikel 18.1–4. Operatören ska också 
ansvara för att försluta lagringsplatsen och
avlägsna injektionsanläggningarna.

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra åtgärder som följer av
förpliktelserna och annan relevant 
gemenskapslagstiftning och nationell rätt, 
fram till dess att ansvaret för 
lagringskomplexet överförs till
medlemsstatens behöriga myndighet enligt 
artikel 18.1–4. Operatören ska också före 
överlämnandet ansvara för att försluta och 
säkra lagringsplatsen samt avlägsna 
samtliga anläggningar.

Or. pl

Motivering

Enligt gemenskapsrätten och den aktuella medlemsstatens lagstiftning ska ansvaret för 
koldioxidlagringsplatsen efter dess stängning övergå till lokal (nationell) myndighet.
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Ändringsförslag 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören 
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen 
överförs till den behöriga myndigheten 
enligt artikel 18.1–4. Operatören ska också 
ansvara för att försluta lagringsplatsen och 
avlägsna injektionsanläggningarna.

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören 
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen 
överförs till den behöriga myndigheten 
enligt artikel 18.1–4. Operatören ska också 
ansvara för att försluta lagringsplatsen och 
avlägsna injektionsanläggningarna.
Operatören ska vara fortsatt ansvarig 
under minst 100 år efter stängningen av 
en lagringsplats.

Or. en

Motivering

Enligt geologer kan det fortfarande uppstå problem mer än 100 år efter stängningen av en 
lagringsplats.

Ändringsförslag 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören 
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 

2. Efter att en lagringsplats har stängts 
enligt punkt 1 a eller b ovan ska operatören 
fortsätta ansvara för underhåll, 
övervakning, kontroll, rapportering och 
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avhjälpande åtgärder enligt de krav som
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen 
överförs till den behöriga myndigheten 
enligt artikel 18.1–4. Operatören ska också 
ansvara för att försluta lagringsplatsen
och avlägsna injektionsanläggningarna.

avhjälpande åtgärder enligt de krav som 
fastställs i detta direktiv, liksom för alla 
andra skyldigheter som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning, fram till 
dess att ansvaret för lagringsplatsen 
överförs till den behöriga myndigheten 
enligt artikel 18.1–4. Stängningen räknas 
som slutförd först när operatören har 
förslutit lagringsplatsen och avlägsnat 
injektionsanläggningarna.

Or. de

Motivering

Denna ändring är nödvändig för det första för att man överhuvudtaget ska kunna tillämpa 
bestämmelsen i artikel 18.1 och för det andra för att man ska kunna förhindra att ansvaret för 
den stängda lagringsplatsen överlämnas till myndigheterna utan att den är ordentligt 
försluten och injektionsanläggningarna är helt avlägsnade.

Ändringsförslag 335
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten fortsätta 
ansvara för underhåll, övervakning, 
kontroll, rapportering och avhjälpande 
åtgärder enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv. Den är även ansvarig för alla 
andra åligganden som följer av annan 
relevant gemenskapslagstiftning och 
nationell rätt, däribland övervakning av 
den långvariga processen med kemisk 
neutralisering av koldioxid i de geologiska 
strukturerna. Kraven på underhåll m.m. 
efter stängning enligt detta direktiv ska 
uppfyllas enligt den preliminära plan för 
underhåll m.m. efter stängning som 
lämnats in till och godkänts av
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medlemsstatens behöriga myndighet enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

Or. pl

Motivering

Med tanke på framtida intressen i samband med exploatering av mark på vilken 
förvaringsplatsen har varit lokaliserad är det nödvändigt med information om hur den 
kemiska neutraliseringen av koldioxid framskrider.

Ändringsförslag 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra 
skyldigheter som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta direktiv
och enligt annan relevant 
gemenskapslagstiftning, men operatören 
ska ha kvar det övergripande ansvaret. 
Kraven på underhåll m.m. efter stängning 
enligt detta direktiv ska uppfyllas enligt 
den preliminära plan för underhåll m.m. 
efter stängning som lämnats in till och 
godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

Or. en

Motivering

Att överlämna alla rättsliga skyldigheter som medföljer ansvaret för lagringsplatsen till den 
behöriga myndigheten är ett dåligt budskap till de potentiella operatörerna. Andra 
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning, särskilt bestämmelserna i direktiv 2004/35/EG, 
ska vara tillämpliga, så att man får ett ansvarssystem som ligger närmare principen att 
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förorenaren ska betala.

Ändringsförslag 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter 
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter 
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov. Om den behöriga 
myndigheten själv vidtar dessa åtgärder, 
ska den indriva kostnaderna för detta hos 
operatören. Om det inte är möjligt ska den 
ekonomiska säkerheten enligt artikel 19.2 
åberopas för detta ändamål.

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.
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Ändringsförslag 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter 
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov.

4. Efter att en lagringsplats stängts enligt 
punkt 1 c ovan ska den behöriga 
myndigheten fortsätta ansvara för 
underhåll, övervakning, kontroll, 
rapportering och avhjälpande åtgärder 
enligt de krav som fastställs i detta 
direktiv, liksom för alla andra skyldigheter 
som följer av annan relevant 
gemenskapslagstiftning. Kraven på 
underhåll m.m. efter stängning enligt detta 
direktiv ska uppfyllas enligt den 
preliminära plan för underhåll m.m. efter 
stängning som lämnats in till och godkänts 
av den behöriga myndigheten enligt 
artiklarna 7.7 och 9.7, vilken ska 
uppdateras efter behov. Operatören ska 
fortfarande vara juridiskt och ekonomiskt 
ansvarig för lagringsplatsen och ska 
bibehålla den ekonomiska säkerheten 
eller motsvarande enligt artikel 19.2 b ii.

Or. en

Motivering

Operatören ska stå för kostnaderna om skador skulle uppstå efter stängningen av 
lagringsplatsen.
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