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Amendement 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie na verstrijken van een periode van 
100 jaar en nadat aan de in de 
opslagvergunning genoemde 
overdrachtsvoorwaarden is voldaan,
overgedragen aan de bevoegde autoriteit. 
De exploitant maakt in dat verband een 
verslag op waarin wordt aangetoond dat 
aan dit criterium is voldaan en dient dit bij 
de bevoegde autoriteit in opdat deze laatste 
de overdracht van verantwoordelijkheid 
kan goedkeuren.

Or. en

Motivering

Volgens geologen kunnen zich zelfs meer dan honderd jaar na de sluiting van een opslaglocatie 
nog problemen voordoen.

Amendement 340
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, blijft de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
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op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

gedurende een interim-periode van 
tenminste 50 jaar bij de exploitant 
berusten.  De overdracht aan de bevoegde 
autoriteit vindt plaats aan het einde van 
deze initiële periode van 50 jaar, 
uitsluitend wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft en aan de in de 
opslagvergunning vastgestelde criteria 
voor de overdracht van 
verantwoordelijkheid is voldaan. De 
exploitant maakt in dat verband een verslag 
op waarin wordt aangetoond dat aan deze 
criteria  is voldaan en dient dit bij de 
bevoegde autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

Or. en

Motivering

Een minimumperiode na de afsluiting waarin de exploitanten verantwoordelijk blijven voor een 
opslaglocatie beschermt de bevoegde autoriteit tegen situaties waarin deze te vroeg 
verantwoordelijkheid moet nemen voor opgeslagen  CO2. Het geeft ook een extra stimulans voor 
goed beheer en onderhoud van de locaties tijdens de exploitatie en de afsluitingsperiode, 
aangezien de exploitanten verantwoordelijkheid blijven houden gedurende een vastgestelde tijd 
en slechts van die verantwoordelijkheid ontslagen worden als aangetoond is dat opgeslagen CO2
ingesloten blijft en als aan de in de opslagvergunning vastgestelde criteria voor de overdracht 
van verantwoordelijkheid is voldaan. 

Amendement 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 



AM\734311NL.doc 5/67 PE409.632v01-00

NL

opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren. De exploitant blijft 
aansprakelijk voor elke schade door 
schuld of nalatigheid zijnerzijds, zelfs 
wanneer deze schade pas ontstaat na de in 
dit artikel bedoelde overdracht.  

Or. en

Motivering

Aangezien de risico's nog lang na de overdracht van een opslaglocatie aanzienlijk zijn, zou het 
niet fair zijn de verantwoordelijkheid voor de locatie over te dragen aan de bevoegde autoriteit. 
In geval van schuld of nalatigheid moet de exploitant aansprakelijk blijven.

Amendement 342
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft. De exploitant 
maakt in dat verband een verslag op waarin 
wordt aangetoond dat aan dit criterium is 
voldaan en dient dit bij de bevoegde 
autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.

1. Wanneer een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
artikel 17, lid 1, wordt de 
verantwoordelijkheid voor de afgesloten 
locatie, met inbegrip van de uit de situatie 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen, 
op eigen initiatief of op verzoek van de 
exploitant overgedragen aan de bevoegde 
autoriteit, wanneer en op voorwaarde dat 
uit alle beschikbare gegevens blijkt dat aan 
alle in deze richtlijn of in de 
opslagvergunning neergelegde 
integriteitscriteria is voldaan, zodat  het 
opgeslagen CO2 ingesloten blijft. De 
exploitant maakt in dat verband een verslag 
op waarin wordt aangetoond dat aan deze 
criteria  is voldaan en dient dit bij de 
bevoegde autoriteit in opdat deze laatste de 
overdracht van verantwoordelijkheid kan 
goedkeuren.
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Or. en

Motivering

"Voor onbeperkte tijd" is een vage term. De criteria voor opslagintegriteit en de overdracht van 
de verantwoordelijkheid moeten worden neergelegd in de richtlijn of de opslagvergunning zelf. 

Amendement 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig lid 1 opgestelde 
ontwerp-besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Minder bureaucratie en meer subsidiariteit .

Amendement 344
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 genomen besluiten
tot goedkeuring van de overdracht, 
inclusief de door de exploitant ingediende 
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ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

verslagen en al het overige materiaal dat 
door de bevoegde autoriteit voor de 
vaststelling van haar besluit relevant wordt 
geacht. Binnen een periode van zes 
maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke besluiten.

Or. en

Amendement 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde besluiten
tot goedkeuring van de overdracht. 

Or. en

Motivering

Een proces van herziening van ontwerp-opslagvergunningen zou leiden tot vertraging bij de 
toepassing. Wij stellen voor dat in de nationale wetgeving wordt voorgeschreven dat de 
Commissie wordt ingelicht wanneer er nieuwe vergunningen worden afgegeven. 



PE409.632v01-00 8/67 AM\734311NL.doc

NL

Amendement 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 genomen besluiten 
tot goedkeuring van de overdracht

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten bevoegd voor de overdracht van de 
verantwoordelijkheid van de exploitant aan de bevoegde autoriteit.

Amendement 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie kan de Commissie advies 
uitbrengen over dergelijke ontwerp-
besluiten. 

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 1 opgestelde ontwerp-
besluiten ter goedkeuring van de 
overdracht, inclusief de door de exploitant 
ingediende verslagen en al het overige 
materiaal dat door de bevoegde autoriteit 
voor de vaststelling van haar besluit 
relevant wordt geacht. Binnen een periode 
van zes maanden na hun indiening bij de 
Commissie brengt de Commissie bindend 
advies uit over dergelijke ontwerp-
besluiten. Het bepaalde in artikel 6, lid 2 
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bis is eveneens van toepassing op de
ontwerp-goedkeuringsbesluiten.

Or. en

Motivering

Een bindend advies op EU-niveau is nodig om een consequente toepassing van de vereisten te 
waarborgen. 

Amendement 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Minder bureaucratie, meer subsidiariteit.

Amendement 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Minder bureaucratie en meer subsidiariteit .

Amendement 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie in kennis van haar definitief 
besluit betreffende een 
vergunningsaanvraag.

Or. en

Motivering

Een proces van herziening van ontwerp-opslagvergunningen zou leiden tot vertraging bij de 
toepassing. Wij stellen voor dat in de nationale wetgeving wordt voorgeschreven dat de 
Commissie wordt ingelicht wanneer er nieuwe vergunningen worden afgegeven. 

Amendement 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring.
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn.

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 wordt de 
monitoring gedurende een periode van ten 
minste 30 jaar vanaf de datum van afgifte 
van de opslagvergunning op permanente 
basis voortgezet. 

Or. en
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Motivering

De permanente monitoring moet ten minste 30 jaar worden voortgezet om te verzekeren dat de 
CO2-opslagcomplexen veilig zijn en dat er in geval van lekkage met spoed herstelmaatregelen 
kunnen worden genomen. 
De periode na het verwijderen van CO2 uit de opslag is het belangrijkst omdat zich na de 
sluiting negatieve verschijnselen kunnen voordoen in de rotsgrond (druk, CO2-migratie, 
lekkage). Dit amendement is bedoeld om de lidstaten tegen nalatige of frauderende exploitanten 
te beschermen.

Amendement 352
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring.
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn.

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 moet 
een einde mogen worden gemaakt aan de
regelmatige inspecties en kan de 
monitoring worden beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de opsporing van 
lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden. Wanneer lekkages of 
belangrijke onregelmatigheden worden 
vastgesteld, neemt de bevoegde autoriteit 
de nodige corrigerende maatregelen. 
Wanneer de afsluiting van de 
opslaglocatie en/of de overdracht van de 
verantwoordelijkheid berustte op onjuiste 
of foutieve informatie, blijft de exploitant 
aansprakelijk voor de kosten van 
corrigerende maatregelen en eventuele 
schade aan de volksgezondheid of het 
milieu. In alle andere gevallen worden de 
betrokken kosten, alsook de kosten van de 
monitoring, gedekt door het ingevolge 
artikel 19 bis opgerichte fonds, dat wordt 
gefinancierd uit bijdragen van de 
exploitanten en door de bevoegde 
autoriteit wordt beheerd. 

Or. en
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Motivering

Monitoring na de overdracht van de verantwoordelijkheid zorgt voor extra zekerheid dat 
opslaglocaties zich zullen blijven gedragen als verwacht.
Op grond van dit voorstel voor een richtlijn kunnen de kosten van monitoring en corrigerende 
maatregelen na de overdracht van de verantwoordelijkheid op lange termijn volledig ten laste 
van de lidstaten (en dus van de belastingbetalers) komen, behalve in geval van aantoonbare 
schuld of nalatigheid van de exploitant. Het is niet meer dan fair dat er een door de exploitanten 
gefinancierd fonds wordt ingesteld om de kosten van monitoring en herstelmaatregelen ook na 
de overdracht van bevoegdheden te dekken.

Amendement 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring. 
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn. 

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan de 
monitoring worden beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de opsporing van 
lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden. Wanneer echter 
lekkages of belangrijke onregelmatigheden 
worden vastgesteld, wordt de monitoring 
geïntensiveerd teneinde vast te stellen wat 
de omvang is van het probleem en hoe 
doeltreffend de corrigerende maatregelen 
zijn.

Or. de

Motivering

 Als de monitoring mag worden beëindigd na overdracht van de verantwoordelijkheid zou de 
vaststelling van lekkages, die dan weer tot hernieuwde opstarting van de monitoring moeten 
leiden, pas mogelijk worden op het moment dat de schade al is opgetreden. De monitoring moet 
daarom tenminste op een minimaal niveau in stand worden gehouden. 
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Amendement 354
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring. 
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn. 

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan de 
monitoring worden beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de vaststelling van 
lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden. Wanneer echter 
lekkages of belangrijke onregelmatigheden 
worden vastgesteld, wordt de monitoring 
geïntensiveerd teneinde vast te stellen wat 
de omvang is van het probleem en hoe 
doeltreffend de corrigerende maatregelen 
zijn.

Or. en

Motivering

Monitoring blijft noodzakelijk na de overdracht van de verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit.

Amendement 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring. 
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn. 

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 wordt de 
monitoring gedurende de daarop volgende 
100 jaar voortgezet. Na verstrijken van 
deze periode kan de monitoring 
aanzienlijk worden verminderd. Wanneer 
echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn.
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Or. en

Motivering

Volgens geologen kunnen zich zelfs meer dan honderd jaar na de sluiting van een opslaglocatie 
nog problemen voordoen.

Amendement 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring. 
Wanneer echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring opnieuw opgestart 
teneinde vast te stellen wat de omvang is 
van het probleem en hoe doeltreffend de 
corrigerende maatregelen zijn. 

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan de 
monitoring worden verminderd. Wanneer 
echter lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
wordt de monitoring volledig opnieuw 
opgestart teneinde vast te stellen wat de 
omvang is van het probleem en hoe 
doeltreffend de corrigerende maatregelen 
zijn.

Or. en

Motivering

Het is zaak om na de sluiting een bepaalde mate van monitoring in stand te houden op de 
opslaglocatie totdat het geïnjecteerde CO2 volledig gestabiliseerd is.

Amendement 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige 
exploitant.

6. De monitoringsperiode na de 
overdracht van de verantwoordelijkheid 
kan worden verlengd of opnieuw worden 
opgestart indien lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld.
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Or. en

Motivering

De permanente monitoring moet ten minste 30 jaar worden voortgezet om te garanderen dat de 
CO2-opslagcomplexen veilig zijn en dat er in geval van lekkage met spoed herstelmaatregelen 
kunnen worden genomen. 
De periode na het verwijderen van CO2 uit de opslag is het belangrijkst omdat zich na de 
sluiting negatieve verschijnselen kunnen voordoen in de rotsgrond (druk, CO2-migratie, 
lekkage).
Dit amendement is bedoeld om de lidstaten tegen nalatige of frauderende exploitanten te 
beschermen.

Amendement 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige 
exploitant.

6. Wanneer lekkages of belangrijke 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
neemt de bevoegde autoriteit de nodige 
corrigerende maatregelen. Wanneer de 
afsluiting van de opslaglocatie berustte op 
onjuiste of foutieve informatie dekt de 
exploitant de kosten van corrigerende 
maatregelen en blijft aansprakelijk voor 
eventuele schade aan de volksgezondheid 
en het milieu. In alle andere gevallen 
worden bedoelde kosten betaald uit het 
ingevolge artikel 19 bis opgerichte fonds, 
dat wordt gefinancierd uit bijdragen van 
de exploitanten en door de bevoegde 
autoriteit wordt beheerd.

Or. en

Motivering

Indien de overdracht van verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste 
informatie, moeten de exploitanten van de locatie aansprakelijk zijn voor de kosten van 
herstelmaatregelen op het gebied van milieu en volksgezondheid. 
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Amendement 359
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant.

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant. 
Deze bepaling is niet van toepassing 
wanneer de afsluiting van een locatie 
door schuld of nalatigheid van de 
exploitant op onnauwkeurige of onjuiste 
informatie berust. In dat geval blijft de 
exploitant aansprakelijk voor de kosten 
van corrigerende maatregelen om 
eventuele schade aan de volksgezondheid 
of het milieu te herstellen. In alle andere 
gevallen worden de betrokken kosten, 
alsook de kosten van de monitoring, 
gedekt door het ingevolge artikel 19 bis 
opgerichte fonds, dat wordt gefinancierd 
uit bijdragen van de exploitanten en door 
de bevoegde autoriteit wordt beheerd. 

Or. en

Motivering

Op grond van dit voorstel voor een richtlijn kunnen de kosten van monitoring en corrigerende 
maatregelen na de overdracht van de verantwoordelijkheid op lange termijn volledig ten laste 
van de lidstaten (en dus van de belastingbetalers) komen, behalve in geval van aantoonbare 
schuld of nalatigheid van de exploitant. Het is niet meer dan fair dat er een door de exploitanten 
gefinancierd fonds wordt ingesteld om de kosten van monitoring en herstelmaatregelen ook na 
de overdracht van bevoegdheden te dekken.

Amendement 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
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autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant.

autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant.
Dit geldt niet wanneer onjuiste informatie 
wordt verstrekt, relevante informatie 
wordt verzwegen of wanneer er sprake is 
van nalatigheid, opzettelijke misleiding of 
misbruik. Artikel 19, lid 2 bis, blijft 
onverlet.

Or. de

Motivering

Deze formulering zorgt ervoor dat de exploitant ook na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid aansprakelijk blijft wanneer er sprake is van de in de tweede zin bedoelde 
feiten. De derde zin zorgt ervoor dat voor het overige financiering van de kosten uit hoofde van 
het bij artikel 19, lid 3 (nieuw), ingestelde fonds kan plaatsvinden. 

Amendement 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant.

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant, 
tenzij er sprake is van schade als gevolg 
van schuld of nalatigheid van de 
exploitant, zelfs indien deze schade pas 
ontstaat na de in artikel 18 bedoelde 
overdracht van de verantwoordelijkheid.

Or. en

Motivering

Aangezien de risico’s nog lang na de overdracht van een opslaglocatie aanzienlijk zijn, zou het 
niet fair zijn de verantwoordelijkheid voor de locatie over te dragen aan de bevoegde autoriteit. 
In geval van schuld of nalatigheid moet de exploitant aansprakelijk blijven.
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Amendement 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een opslaglocatie is 
afgesloten overeenkomstig punt c) van 
artikel 17, lid 1, wordt de overdracht van 
verantwoordelijkheid geacht plaats te 
vinden wanneer en op voorwaarde dat uit 
alle beschikbare gegevens blijkt dat het 
opgeslagen CO2 voor onbeperkte tijd 
volledig ingesloten blijft en nadat de 
locatie met zorg is afgesloten en de 
injectiefaciliteiten zijn verwijderd.

7. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden kosten 
verhaald op de voormalige exploitant 
indien zich door de schuld van de 
exploitant een belangrijke 
onregelmatigheid voordoet.

Or. en

Motivering

De permanente monitoring moet ten minste 30 jaar worden voortgezet om te verzekeren dat de 
CO2-opslagcomplexen veilig zijn en dat er in geval van lekkage met spoed herstelmaatregelen 
kunnen worden genomen. 
De periode na het verwijderen van CO2 uit de opslag is het belangrijkst omdat zich na de 
sluiting negatieve verschijnselen kunnen voordoen in de rotsgrond (druk, CO2-migratie, 
lekkage).
Dit amendement is bedoeld om de lidstaten tegen nalatige of frauderende exploitanten te 
beschermen.

Amendement 363
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden 

1. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat voordat een aanvraag voor een 
opslagvergunning wordt ingediend, 
afdoende financiële maatregelen zijn 
genomen, via een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de Commissie en de lidstaten vast 
te stellen uitvoeringsbepalingen, om te 
waarborgen dat aan alle verplichtingen die 
voortvloeien uit de uitvoering van deze 
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voldaan, inclusief de 
afsluitingsprocedures en de bepalingen 
voor de periode na afsluiting, alsmede aan 
alle verplichtingen ten gevolge van 
opname in de werkingssfeer van 
Richtlijn 2003/87/EG.

richtlijn kan worden voldaan 

Or. pl

Motivering

De voor de toepassing van CSS-technologie benodigde financiële middelen kunnen worden 
verkregen van de emissiebetalingen.

Amendement 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op 
basis van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanvrager afdoende maatregelen heeft
genomen, via een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van een transparante controle van de 
kredietwaardigheid van de aanvrager en 
een risicogerelateerde inschatting van een 
mogelijke schadeomvang aan het begin 
van de opslag, om te waarborgen dat aan 
alle verplichtingen uit hoofde van een 
overeenkomstig deze richtlijn verleende 
vergunning kan worden voldaan, inclusief 
de afsluitingsprocedures en de bepalingen 
voor de periode na afsluiting, alsmede aan 
alle verplichtingen ten gevolge van opname 
in de werkingssfeer van 
Richtlijn 2003/87/EG.

Or. de

Motivering

Met de voorgestelde wijziging moet bereikt worden dat de geboden financiële zekerheid 
adequaat is.
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Amendement 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voor 
afgifte van de opslagvergunning afdoende 
maatregelen zijn genomen, via een 
financiële zekerheid of een gelijkwaardige 
voorziening, op basis van door de lidstaten 
vast te stellen uitvoeringsbepalingen, om te 
waarborgen dat aan alle verplichtingen uit 
hoofde van een overeenkomstig deze 
richtlijn verleende vergunning kan worden 
voldaan, inclusief de afsluitingsprocedures 
en de bepalingen voor de periode na 
afsluiting, alsmede aan alle verplichtingen 
ten gevolge van opname in de 
werkingssfeer van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. de

Motivering

De eis dat vóór indiening van de aanvraag een financiële zekerheid wordt gedeponeerd, is 
onnodig streng en veroorzaakt hoge kosten. Deze zekerheid moet echter wel voorhanden zijn 
voordat de vergunning wordt afgegeven.
De hoogte van de financiële zekerheid moet op EU-niveau worden vastgesteld en moet adequaat 
zijn.

Amendement 366
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voor 
afgifte van de opslagvergunning afdoende 
maatregelen zijn genomen, via een 
financiële zekerheid of een gelijkwaardige 
voorziening, op basis van door de lidstaten 
vast te stellen uitvoeringsbepalingen, om te 
waarborgen dat aan alle verplichtingen uit 
hoofde van een overeenkomstig deze 
richtlijn verleende vergunning kan worden 
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verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

voldaan, inclusief de afsluitingsprocedures 
en de bepalingen voor de periode na 
afsluiting, alsmede aan alle verplichtingen 
ten gevolge van opname in de 
werkingssfeer van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. de

Motivering

De eis dat vóór indiening van de aanvraag een financiële zekerheid wordt gedeponeerd, is 
onnodig streng en veroorzaakt hoge kosten. Deze zekerheid moet echter wel voorhanden zijn 
voordat de vergunning wordt afgegeven.

Amendement 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanvrager na de verlening van een 
opslagvergunning, afdoende maatregelen 
neemt, via een financiële zekerheid of een 
gelijkwaardige voorziening, op basis van 
door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

Or. en

Motivering

Om onnodig hoge kosten te voorkomen.
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Amendement 368
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 
zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

1. De lidstaten ziet erop toe dat de 
aanvrager, voordat een aanvraag voor een 
opslagvergunning wordt ingediend, 
afdoende maatregelen heeft genomen,, via 
een financiële zekerheid of een 
gelijkwaardige voorziening, op basis van 
door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. De Commissie 
stelt richtsnoeren op aan de hand 
waarvan de lidstaten besluiten over het 
bedrag van de financiële zekerheid, en 
stelt een minimumbedrag vast voor de 
financiële zekerheid.

Or. en

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden voor alle exploitanten in de EU te verzekeren en elke 
concurrentievervalsing te vermijden, moet de Commissie de lidstaten richtsnoeren geven voor de 
berekening van de gepaste financiële zekerheid, en moet zij voor die financiële zekerheid een 
minimumbedrag vaststellen.

Amendement 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
een aanvraag voor een opslagvergunning 
wordt ingediend, afdoende maatregelen 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
aanvrager, voordat een aanvraag voor een 
opslagvergunning wordt ingediend, 
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zijn genomen, via een financiële zekerheid 
of een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG. 

afdoende maatregelen heeft genomen, via 
een financiële zekerheid of een 
gelijkwaardige voorziening, op basis van 
door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG en Richtlijn 
2004/35/EG. De financiële zekerheid moet 
op een zodanig bedrag worden vastgesteld 
dat de aansprakelijkheid voor schade aan 
derden en de herstelkosten van 
milieuschade daardoor wordt gedekt, en 
bedraagt in geen geval minder dan EUR 
[...] miljard. 

Or. en

Motivering

Noodzakelijke maatregelen om de financiële zekerheid te waarborgen.

Amendement 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De financiële zekerheid wordt 
periodiek bijgesteld ten einde rekening te 
houden met veranderingen in het 
geconstateerde lekkagerisico, en de 
geldingsduur ervan kan eventueel worden 
verlengd, ook na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig artikel 18. 

Or. en

Motivering

Ongeacht het lekkagerisico wordt de financiële zekerheid ook na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde autoriteit getoetst. De financiële zekerheid moet de 
voortzetting van de monitoring dekken, alsook mogelijke corrigerende maatregelen uit hoofde 
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van artikel 18.

Amendement 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 2 – inleidende zin en letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde financiële zekerheid 
of gelijkwaardige voorziening wordt 
bijgehouden:

2. De in lid 1 bedoelde financiële zekerheid 
of gelijkwaardige voorziening blijft van 
kracht en effectief:

(a) nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig artikel 17, lid 1, punt a) 
of b), totdat de verantwoordelijkheid voor
de opslaglocatie is overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit overeenkomstig 
artikel 18, lid 1 tot en met 4;

(a) nadat een opslaglocatie is afgesloten 
overeenkomstig artikel 17, lid 1, punt a) 
of b), totdat de verantwoordelijkheid voor 
de opslaglocatie is overgedragen aan de 
bevoegde autoriteit overeenkomstig 
artikel 18, lid 1 tot en met 4 en indien 
toepasselijk, lid 1 bis.;

Or. en

Justification

Ongeacht het lekkagerisico wordt de financiële zekerheid ook na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde autoriteit getoetst. De financiële zekerheid moet de 
voortzetting van de monitoring dekken, alsook mogelijke corrigerende maatregelen uit hoofde 
van artikel 18.

Amendement 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vanaf het begin van de CO2-injectie 
tot de sluiting van de opslaglocatie moet 
de exploitant aan het eind van elk jaar 2% 
van de waarde van de 
emissievergunningen die exploitanten van 
installaties in het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2003/87/EG in het betrokken 
jaar niet hebben moeten inleveren wegens 
de CO2-opslag op deze locatie, in een 
fonds storten. Dit fonds dient ter dekking 
van de uitgaven die na de overdracht van 
de verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit moeten worden gedaan. De 
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lidstaten zetten dit fonds op.

Or. de

Motivering

Ook na de overdracht van de verantwoordelijkheid aan de bevoegde autoriteit zijn er middelen 
nodig voor de financiering van personeel, monitoring, eventuele reparaties, lopend onderhoud, 
vergoedingen in geval van lekkage en mogelijke andere schade. Monitoring en met name 
seismisch 3D-onderzoek zijn arbeids- en kostenintensief en met de bewaking van boorgaten en 
met het boren en weer afsluiten van nieuwe gaten kunnen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn. 
Dit vereist volgens het voorzorgsbeginsel en het beginsel "de vervuiler betaalt" de nodige 
voorzorgsmaatregelen.

Amendement 373
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Reservefonds

In elke lidstaat wordt een speciaal 
reservefonds opgezet dat in stand wordt 
gehouden met jaarlijkse bijdragen die 
door exploitanten van opslaglocaties in 
dat fonds worden gestort vanaf het 
moment waarop met de CO2-injectie 
wordt begonnen. Dit fonds wordt beheerd 
en bestuurd door de bevoegde autoriteit. 
De bijdragen van de exploitanten worden 
berekend op grond van de capaciteit van 
de opslaglocatie gemeten in CO2- volume-
eenheden en het risicoprofiel van de 
locatie volgens de in bijlage I genoemde 
parameters. De bijdragen worden betaald 
totdat de overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit volledig is afgerond. Het fonds 
dient ter dekking van de kosten van 
monitoring, toezicht en 
herstelmaatregelen die de bevoegde 
autoriteit te dragen krijgt na overdracht 
van de verantwoordelijkheid, en in 
uitzonderlijke gevallen ook vóór die 
overdracht, wanneer de aansprakelijkheid 
niet wordt gedekt door Richtlijn 
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2004/35/EG of Richtlijn 2003/87/EG, 
en/of er geen of onvoldoende financiële 
zekerheid is.

Or. en

Motivering

De instelling van een speciaal reservefonds verschaft de lidstaten extra financiële zekerheid met 
betrekking tot de kosten van monitoring, toezicht en herstelmaatregelen zodra de 
verantwoordelijkheid voor opslaglocaties door de exploitanten is overgedragen.  Ook zorgt het 
fonds voor extra inkomsten voor de lidstaten in geval van insolventie van de zijde van 
exploitanten of wanneer zich onvoorziene aansprakelijkheidskwesties voordoen die niet gedekt 
worden door Richtlijn 2004/35/EG of Richtlijn 2003/87/EG. 

Amendement 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
In elke lidstaat wordt een special 
reservefonds opgezet dat in stand wordt 
gehouden met jaarlijkse bijdragen die 
gezamenlijk worden betaald door 
exploitanten van opslaglocaties en 
energieproducenten. Dit fonds wordt 
beheerd en bestuurd door de bevoegde 
autoriteit. De bijdragen van de 
exploitanten worden berekend op grond 
van de capaciteit van de opslaglocatie 
gemeten in CO2- volume-eenheden en het 
risicoprofiel van de locatie volgens de in 
bijlage I genoemde parameters. De 
bijdragen nemen een einde na overdracht 
van de verantwoordelijkheid aan de 
bevoegde autoriteit. Het fonds dient ter 
dekking van de kosten van monitoring en 
corrigerende maatregelen, alsmede de 
kosten voor herstel van na overdracht van 
de verantwoordelijkheid, en in 
uitzonderlijke gevallen ook vóór die 
overdracht opgekomen traditionele schade 
(bv. schade aan gezondheid, eigendom 
enz.) en schade aan het milieu , wanneer 
de aansprakelijkheid niet wordt gedekt 
door richtlijn 2004/35/EG of richtlijn 
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2003/87/EG, en/of er geen of onvoldoende 
financiële zekerheid is. 

Or. en

Motivering

Energieproducenten en exploitanten van opslaglocaties moeten gezamenlijk bijdragen aan een 
fonds dat ter dekking dient van de kosten van monitoring en corrigerende maatregelen, alsook de 
kosten van schadeherstel, die na overdracht van de verantwoordelijkheid ontstaan.

Amendement 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
potentiële gebruikers overeenkomstig het 
bepaalde in lid 2 tot en met 4 toegang 
krijgen tot de CO2-transportnetwerken en 
tot opslaglocaties met het oog op de 
geologische opslag van geproduceerd en 
afgevangen CO2.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
potentiële gebruikers overeenkomstig het 
bepaalde in lid 2 tot en met 4 toegang
krijgen tot de CO2-transportnetwerken en 
tot opslaglocaties met het oog op de 
geologische opslag van geproduceerd en 
afgevangen CO2. Te dien einde worden 
alle nieuwe pijpleidingen waarvoor een 
vergunning vereist is, zo ontworpen dat zij 
principieel geschikt zijn voor het vervoer 
van elke CO2-stroom van een bepaalde 
minimumkwaliteit. Deze waarde wordt 
vastgesteld volgens de 
comitologieprocedure.

Or. de

Motivering

Beperking van de toegang en discriminatie op grond van vermeende technische non-
compatibiliteit kunnen zo worden voorkomen. Bovendien kan eenieder die in Europa een 
installatie bouwt, er zeker van zijn dat zijn CO2 - mits op een bepaald kwaliteitsniveau gebracht -
niet wegens technische incompatibiliteit van het transportnetwerk kan worden geweerd.  
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Amendement 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
potentiële gebruikers overeenkomstig het 
bepaalde in lid 2 tot en met 4 toegang 
krijgen tot de CO2-transportnetwerken en 
tot opslaglocaties met het oog op de 
geologische opslag van geproduceerd en 
afgevangen CO2.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
potentiële gebruikers overeenkomstig het 
bepaalde in lid 2 tot en met 4 toegang 
krijgen tot de CO2-transportnetwerken en 
tot opslaglocaties met het oog op de 
geologische opslag van geproduceerd en 
afgevangen CO2. De gebruikers dragen 
evenwel de volledige kosten van de 
toegang tot die netwerken en de 
opslaglocaties. 

Or. en

Motivering

Energieproducenten moeten de kosten voor het vervoer (en eventueel de opslag) van hun CO2-
emissies betalen.

Amendement 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van eerlijke en 
open toegang in acht, rekening houdend 
met:

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden en wordt 
verzorgd door vervoerders die volledig 
ontvlochten zijn van zowel de exploitanten 
van opslaglocaties als de gebruikers 
(energieproducenten). De lidstaten nemen 
de doelstellingen van eerlijke en open 
toegang in acht, rekening houdend met:

Or. en

Motivering

Omwille van de vrije mededinging en gelijke toegang moeten vervoerders volledig losgekoppeld 
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zijn van zowel opslagexploitanten als energieproducenten.

Amendement 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van eerlijke en 
open toegang in acht, rekening houdend 
met:

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde transparante, objectieve en
niet-discriminerende voorwaarden. De 
lidstaten nemen de doelstellingen van 
eerlijke en open toegang in acht, rekening 
houdend met:

Or. en

Motivering

Open toegang moet worden gewaarborgd door de toepassing van transparante en objectieve 
criteria door de lidstaten. 

Amendement 379
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van eerlijke en 
open toegang in acht, rekening houdend 
met:

2.  De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen het beginsel van open toegang 
onder niet-discriminerende voorwaarden 
in acht, rekening houdend met:

Or. en

Motivering

Het begrip “eerlijk” kan juridisch gezien interpretatieproblemen opleveren, aangezien het een 
subjectief en een moreel element inhoudt. De term “niet-discriminerend” wordt gewoonlijk 
gebruikt.



PE409.632v01-00 30/67 AM\734311NL.doc

NL

Amendement 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van eerlijke en
open toegang in acht, rekening houdend 
met:

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van open en niet-
discriminerende toegang tegen eerlijke 
voorwaarden in acht, rekening houdend 
met:

Or. de

Motivering

Een open en niet-discriminerende toegang tegen eerlijke voorwaarden is voor de exploitanten 
absoluut essentieel.

Amendement 381
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
nemen de doelstellingen van eerlijke en 
open toegang in acht, rekening houdend 
met:

2. De in lid 1 bedoelde toegang wordt 
verleend onder door de lidstaten 
vastgestelde voorwaarden. De lidstaten 
waarborgen een eerlijke en open toegang, 
rekening houdend met:

Or. fi

Amendement 382
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de opslagcapaciteit die beschikbaar is (a) de opslagcapaciteit die beschikbaar is 
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of redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld binnen de overeenkomstig artikel 4 
vastgestelde zones, alsmede de 
transportcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld;

binnen de overeenkomstig artikel 4 
vastgestelde zones, alsmede de 
transportcapaciteit die beschikbaar is; 

Or. en

Motivering

De schrapping van de woorden “of redelijkerwijs beschikbaar kan worden gesteld” wordt 
voorgesteld omdat deze een verplichting tot verlenging lijken in te houden. Omwille van een 
economische levensvatbaarheid die in verhouding staat tot de hoge investeringskosten moet het 
mogelijk zijn langlopende contracten te sluiten met klanten in verband met de toegang tot 
vervoer of opslaglocaties.

Amendement 383
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het door hen beoogde aandeel van 
CO2-afvang en geologische opslag in het 
geheel van hun CO2-
reductieverplichtingen krachtens 
internationale juridische instrumenten en 
de communautaire wetgeving; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze hele zin moet worden geschrapt. De opname in de nationale wetgeving van een specifieke 
reductieverplichting krachtens internationale en Europese overeenkomsten of standaards in de 
tenuitvoerlegging van de toegangsvoorschriften dient nergens toe en kan leiden tot ongelijke 
behandeling van de exploitanten in de diverse lidstaten.
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Amendement 384
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de noodzaak van inachtneming van de 
gegronde en redelijke behoeften van de 
eigenaar of exploitant van de opslaglocatie 
of het CO2-transportnetwerk en van de 
belangen van alle andere gebruikers van de 
opslaglocatie of het transportnetwerk of de 
relevante behandelingsfaciliteiten; 

(d) de noodzaak van inachtneming van de 
gegronde en redelijke behoeften van de 
eigenaar of exploitant van de opslaglocatie 
of het CO2-transportnetwerk en van de 
belangen van alle andere gebruikers van de 
opslaglocatie of het transportnetwerk of de 
relevante behandelingsfaciliteiten. Deze 
redelijke behoeften van de eigenaar of 
exploitant van de opslaglocatie of het 
CO2-transportnetwerk bestaan in de eerste 
plaats in de zekere mogelijkheid tot het 
vervoeren of opslaan van zelf 
geproduceerde of vastgelegde CO2-
stromen via de beschikbare 
opslagcapaciteit, alsook in de 
instandhouding van de noodzakelijke 
financiële zekerheid voor de ontwikkeling
van de infrastructuur of de exploitatie van 
de installaties;

Or. en

Motivering

Het doel moet in de eerste plaats zijn dat exploitanten van CO2-opslaglocaties of –
transportnetwerken zelf de CCS-faciliteiten c.q. opslagcapaciteit voor hun eigen CO2-stromen 
mogen gebruiken en hun eigen verplichte CO2-reductiedoelen kunnen halen, zodat zij er toe 
worden aangezet de nodige hoge investeringen te doen voor de bouw of uitbreiding van de 
nodige installaties. 

Amendement 385
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de noodzaak te zorgen voor 
passende voorschriften met het oog op de 
vaststelling van de voorwaarden voor 
grensoverschrijdend vervoer van CO2-
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stromen en CO2-stromen in doorvoer, op 
een wijze die concurrentievervalsing als 
gevolg van de geografische ligging van 
potentiële gebruikers binnen de Europese 
Unie voorkomt;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat exploitanten in lidstaten als Griekenland niet benadeeld worden door hun 
geografische ligging of door mogelijke beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling van 
opslaglocaties.

Amendement 386
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploitanten van CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties 
kunnen toegang weigeren op grond van een 
gebrek aan capaciteit. Dergelijke 
weigeringen worden steeds naar behoren 
gemotiveerd.

3. Exploitanten van CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties 
kunnen toegang weigeren op grond van een 
gebrek aan capaciteit of wanneer zulks 
economisch gezien onredelijk is.. 
Dergelijke weigeringen worden steeds naar 
behoren gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Vergelijkbare Europese en nationale wetgeving op het gebied van gasmarkten en gastransport 
voorzien in beginsel in voor vergelijkbare uitzonderingen die redelijk en te rechtvaardigen zijn. 

Amendement 387
Jerzy Buzek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Ontheffingen

1. Grote nieuwe CCS-infrastructuur kan 
op verzoek gedurende een bepaalde tijd 
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ontheven worden van het bepaalde in 
artikel 20, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
a) het investeringsrisico is zo groot dat de 
investering niet wordt gedaan als er geen 
ontheffing wordt verleend; 
b) de ontheffing gaat niet ten koste van de 
mededinging of de efficiënte werking van 
de CCS-markt. 
2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten kunnen per geval een besluit 
nemen over de ontheffing bedoeld in lid 1. 
Indien de betroffen infrastructuur zich op 
het grondgebied van meer dan een lidstaat 
bevindt, nemen de bevoegde autoriteiten 
van die lidstaten een gezamenlijk besluit. 
Voor de verlening van ontheffingen 
gelden de volgende voorwaarden: 
a) de ontheffing kan gelden voor het 
geheel of voor gedeelten van de nieuwe 
infrastructuur; 
b) bij de besluitvorming over de 
ontheffing wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing 
en de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij het besluit inzake de 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de looptijd van de 
contracten, de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de 
bestaande capaciteit, de looptijd van het 
project en de nationale omstandigheden;  
c) wanneer een ontheffing wordt verleend, 
kan de betrokken instantie een besluit 
nemen over de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit, voor zover dit 
geen beletsel vormt voor de uitvoering van 
langetermijncontracten;  
d) het ontheffingbesluit, met inbegrip van 
alle voorwaarden, wordt naar behoren 
gemotiveerd en bekendgemaakt. 
3. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten stellen een duidelijke en 
degelijke procedure in voor het 
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aantekenen van beroep tegen krachtens 
dit artikel genomen besluiten.  
4. De aan de ontheffing verbonden 
voorwaarden worden niet met 
terugwerkende kracht gewijzigd zonder 
toestemming van alle partijen.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet een bepaling bevatten die het de lidstaten mogelijk maakt om onder 
welbepaalde voorwaarden ontheffingen te verlenen van de regels inzake toegang van derden tot 
CCS-infrastructuur. Voor CO2-afvang en –opslag zijn grote investeringen in infrastructuur 
vereist. Om voldoende kapitaal te kunnen aantrekken, moeten de investeerders erop kunnen 
vertrouwen dat hun investeringen rendabel zijn. Dit amendement is gebaseerd op artikel 22 van 
Richtlijn 2003/55/EG (tweede gasrichtlijn).

Amendement 388
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Ontheffingen

1. Grote nieuwe CCS-infrastructuur kan 
op verzoek gedurende een bepaalde tijd 
ontheven worden van het bepaalde in 
artikel 20, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
a) het investeringsrisico is zo groot dat de 
investering niet wordt gedaan als er geen 
ontheffing wordt verleend;
b) de ontheffing gaat niet ten koste van de 
efficiënte werking van de CCS-markt.
2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten kunnen per geval een besluit 
nemen over de ontheffing bedoeld in lid 1. 
Indien de betroffen infrastructuur zich op 
het grondgebied van meer dan een lidstaat 
bevindt, nemen de bevoegde autoriteiten 
van die lidstaten een gezamenlijk besluit. 
Voor de verlening van ontheffingen 
gelden de volgende voorwaarden:
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a) de ontheffing kan gelden voor het
geheel of voor gedeelten van de nieuwe 
infrastructuur of voor het geheel of 
gedeelten van gewijzigde of uitgebreide 
capaciteit;
b) bij de besluitvorming over de 
ontheffing wordt per geval nagegaan of er 
voorwaarden gesteld moeten worden met 
betrekking tot de duur van de ontheffing 
en de niet-discriminerende toegang tot de 
infrastructuur. Bij het besluit inzake de 
voorwaarden wordt met name rekening 
gehouden met de looptijd van de 
contracten, de aan te leggen extra 
capaciteit of de wijziging van de 
bestaande capaciteit, de looptijd van het 
project en de nationale omstandigheden; 
c) wanneer een ontheffing wordt verleend, 
kan de betrokken instantie een besluit 
nemen inzake de voorschriften en de 
mechanismen voor het beheer en de 
toewijzing van capaciteit, voor zover dit 
geen beletsel vormt voor de uitvoering van 
langetermijncontracten; 
d) het ontheffingbesluit, met inbegrip van 
alle voorwaarden, wordt naar behoren 
gemotiveerd en bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Wij steunen het voorgestelde amendement van OGP op artikel 20 bis (nieuw), met enkele kleine 
wijzigingen.  Aangezien er geen infrastructuur voor CO2-afvang, - vervoer en –opslag bestaat, 
lijkt het zinvol de lidstaten de mogelijkheid te geven ontheffingen te verlenen. Vergelijkbare 
voorschriften gelden ook voor de Europese en nationale gasmarkt (gastransport). 

Amendement 389
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen inzake de 
betrekkingen tussen lidstaten en derde 
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landen vindt plaats overeenkomstig het 
internationaal recht.

Or. pl

Motivering

Het deel van de geosfeer dat het opslagcomplex omvat kan groter blijken te zijn dan 
aanvankelijk wordt gedacht op basis van geologisch onderzoek en kan zich uitstrekken tot het 
grondgebied van derde landen.

Amendement 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van grensoverschrijdend 
transport van CO2, grensoverschrijdende 
opslaglocaties of grensoverschrijdende 
opslagcomplexen, voldoen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
gezamenlijk aan de eisen van deze richtlijn 
en de overige relevante communautaire 
wetgeving.

In het geval van grensoverschrijdend 
transport van CO2, grensoverschrijdende 
opslaglocaties of grensoverschrijdende 
opslagcomplexen, voldoen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
gezamenlijk aan de eisen van deze richtlijn 
en de overige relevante communautaire 
wetgeving. In geval van 
grensoverschrijdende opslaglocaties is de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat op 
wiens grondgebied het naar verwachting 
grootste deel van de opslaglocatie is 
gelegen, bevoegd tot verlening van de 
vergunning.

Or. de

Motivering

Bedoeld om duidelijkheid te scheppen omtrent bevoegdheid en verantwoordelijkheid.
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Amendement 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van grensoverschrijdend 
transport van CO2, grensoverschrijdende 
opslaglocaties of grensoverschrijdende 
opslagcomplexen, voldoen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
gezamenlijk aan de eisen van deze richtlijn 
en de overige relevante communautaire 
wetgeving.

In het geval van grensoverschrijdend 
transport van CO2, grensoverschrijdende 
opslaglocaties of grensoverschrijdende 
opslagcomplexen, voldoen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten 
gezamenlijk aan de eisen van deze richtlijn 
en de overige relevante communautaire 
wetgeving. In geval van 
grensoverschrijdende opslaglocaties is de 
nationale autoriteit van de lidstaat waar 
het naar verwachting grootste deel van de 
opslaglocatie is gelegen, bevoegd tot 
verlening van de vergunningen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheden.

Amendement 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit legt een register 
van alle afgesloten opslaglocaties en de 
omringende opslagcomplexen aan, 
inclusief kaarten van hun ruimtelijke 
omvang, en houdt dit register bij de tijd.

1. De bevoegde autoriteit legt een register 
van alle afgesloten opslaglocaties en de 
omringende opslagcomplexen aan, 
inclusief kaarten van hun ruimtelijke 
omvang en andere relevante informatie 
om te kunnen vaststellen dat het 
opgeslagen CO2 duurzaam en volledig 
ingesloten blijft, en houdt dit register bij de 
tijd.

Or. de
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Motivering

Het register moet alle informatie bevatten die nodig is om de gevaren die van de locatie uitgaan, 
of activiteiten die gevaar kunnen opleveren voor de locatie, te kunnen beoordelen. Kaarten 
alleen zijn daartoe niet voldoende.

Amendement 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Ondersteuning van de introductiefase

De Commissie stelt uiterlijk eind 2008 een 
financieringsplan op voor de 
ondersteuning van de introductiefase van 
CCS. Dit financieringsinstrument kan in 
de periode 2008-2013 worden gevoed met 
niet gebruikte middelen van de EU-
begroting en vanaf 2013 met een deel van 
de opbrengsten van de veiling van de 
Europese emissiecertificaten.

Or. de

Justification

Een concrete vorm van financiering van CCS is alleen al met het oog op het waarborgen van het 
project noodzakelijk, om het gebruik ervan in heel Europa en een brede toepassing van deze 
technologieën te waarborgen.

Amendement 394
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 29 – lid 1 – letter a
Richtlijn 85/337/EG
Bijlage I – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Pijpleidingen voor het vervoer van gas, 
olie of chemicaliën of voor het vervoer van
kooldioxidestromen ten behoeve van 
geologische opslag, met een diameter van 

16. Pijpleidingen met een diameter van 
meer dan 800 mm en een lengte van meer 
dan 40 km voor het vervoer van:
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meer dan 800 mm en een lengte van meer 
dan 40 km, inclusief de desbetreffende 
pompstations.

a) gas, olie of chemicaliën;
b) kooldioxidestromen, inclusief de 
desbetreffende pompstations, ten behoeve 
van geologische opslag.

Or. en

Motivering

De definitie moet worden verduidelijkt. Volgens ons vallen de pijpleidingen en de 
“desbetreffende pompstations” van de definitie onder de milieueffectbeoordelings-richtlijn, 
ongeacht de vervoerde stroom. Vandaar dit amendement.

Amendement 395
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 29 – lid 1 – letter a
Richtlijn 85/337/EG
Bijlage I – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Pijpleidingen voor het vervoer van gas, 
olie of chemicaliën of voor het vervoer van 
kooldioxidestromen ten behoeve van 
geologische opslag, met een diameter van 
meer dan 800 mm en een lengte van meer 
dan 40 km, inclusief de desbetreffende 
pompstations.

16. Pijpleidingen voor het vervoer van gas, 
olie of chemicaliën of voor het vervoer van 
kooldioxidestromen ten behoeve van 
geologische opslag, met een diameter van 
meer dan 800 mm en een lengte van meer 
dan 40 km.

Or. en

Motivering

Door de toevoeging van “inclusief de desbetreffende pompstations” zonder vermelding van 
capaciteitsdrempels wordt de werkingssfeer van de milieueffectbeoordeling zonder enige reden 
uitgebreid. Voor pompstations zullen, net als nu, alleen milieueffectbeoordelingen moeten 
plaatsvinden wanneer zij in een bepaalde categorie van grootte vallen, en niet zonder enige 
capaciteitsdrempel. 
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Amendement 396
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 30 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 96/61/EG
Artikel 9 - lid 3 – alinea’s 3 t/m 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 9, lid 3, van Richtlijn 96/61/EG 
worden de derde, vierde, vijfde en zesde 
alinea geschrapt.

Or. en

Motivering

Bij de ETS-richtlijn van 2003 werd het gebruik van de IPPC-richtlijn voor de regeling van CO2-
emissies van grote industriële installaties afgeschaft, behalve in bepaalde specifieke 
omstandigheden. Gezien de toenemende urgentie om broeikasgasemissies te verminderen en dus 
naast de ETS nog andere instrumenten in te zetten, zoals op output gebaseerde emissienormen, is 
deze afschaffing niet langer wenselijk en moet dus uit de richtlijn worden geschrapt.

Amendement 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 30 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 96/61/EG
Artikel 9 - lid 3 – alinea’s 3 t/m 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 9, lid 3 van Richtlijn 96/61/EG 
worden de derde, vierde, vijfde en zesde 
alinea geschrapt.

Or. en

Motivering

Bij de ETS-richtlijn van 2003 werd het gebruik van de IPPC-richtlijn voor de regeling van CO2-
emissies van grote industriële installaties afgeschaft, behalve in bepaalde specifieke 
omstandigheden. Gezien de toenemende urgentie om broeikasgasemissies te verminderen en dus 
naast de ETS nog andere instrumenten in te zetten, zoals op output gebaseerde 
emissieprestatienormen, is deze afschaffing niet langer wenselijk en moet dus worden 
verwijderd.
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Amendement 398
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 31
Richtlijn 2000/60/EG
Artikel 11 – lid 3 – letter j – streepje 3 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- injectie van kooldioxidestromen met het 
oog op opslag in geologische formaties die 
om redenen van hun aard blijvend 
ongeschikt zijn voor andere doeleinden, op 
voorwaarde dat voor een dergelijke injectie 
vergunning is verleend overeenkomstig 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*);

- injectie van kooldioxidestromen met het 
oog op opslag in geologische formaties die 
om redenen van hun aard blijvend 
ongeschikt zijn voor andere doeleinden en 
die als geïsoleerde formaties worden 
beschouwd vanuit een oogpunt van CO2-
migratie, op voorwaarde dat voor een 
dergelijke injectie vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*);

Or. en

Motivering

Omwille van het voorzorgsbeginsel moet artikel 31 van het ontwerp worden gewijzigd.

Amendement 399
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 9 bis.
De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie 
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van de installatie over een geschikte 
ruimte beschikken voor de nodige 
apparatuur voor het afvangen en 
comprimeren van CO2 en dat de 
beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en 
de technische haalbaarheid van 
modernisering van de installatie met het 
oog op CO2-afvang zijn geëvalueerd.

Or. de

Justification

CSS bevindt zich momenteel nog in het stadium van onderzoek en ontwikkeling. Op dit moment 
zijn er geen technische oplossingen op grote schaal te verwachten voor ofwel de afvang van CO2
ofwel het vervoer en de opslag van het afgevangen CO2. Daarom kunnen voor een dergelijke 
technologie nog geen regelgevende verplichtingen worden vastgesteld. Logischerwijze moet ook 
de verplichting tot "Capture Readiness" achterwege worden gelaten zolang niet is aangetoond 
dat de gehele CCS-technologieketen duurzaam tot te passen is.

Amendement 400
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Wijziging van Richtlijn 2001/80/EG

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:
"Artikel 9 bis
De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie 
van de installatie over een geschikte 
ruimte beschikken voor de nodige 
apparatuur voor het afvangen en 
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comprimeren van CO2 en dat de 
beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en 
de technische haalbaarheid van 
modernisering van de installatie met het 
oog op CO2-afvang zijn geëvalueerd. 

Or. en

Motivering

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have this 
obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the revision of the 
IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants and may have in its 
scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are worth to be added to 
existing combustion plants. For example, integrated gasification combined cycle (IGCC) or even 
oxy-firing techniques are better built together with CO2 capture incorporated at the outset. In 
consequence, the capture ready obligation cannot be considered technology neutral because it 
clearly favors the post combustions techniques.

Amendement 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Wijziging van Richtlijn 2001/80/EG

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:
"Artikel 9 bis
De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie 
van de installatie over een geschikte 
ruimte beschikken voor de nodige 
apparatuur voor het afvangen en 
comprimeren van CO2 en dat de 
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beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en 
de technische haalbaarheid van 
modernisering van de installatie met het 
oog op CO2-afvang zijn geëvalueerd. 

Or. en

Motivering

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture ready” 
on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into account the 
results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge on the subject of 
capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or even microscale 
undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2 storages and plans 
concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this obligation now and similarly  
suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the Article 35 a. Early imposition of the 
provision as formulated in the current text of Article 32 could even block plans of construction of 
newly planned coal fired power plants due to lack of sufficiently reliable information on possible 
CO2 storage and transport conditions.

Amendement 402
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Artikel 9 bis

De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur voor 
het afvangen en comprimeren van CO2 en 
dat de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en de 
technische haalbaarheid van modernisering 
van de installatie met het oog op CO2-
afvang zijn geëvalueerd.

De lidstaten waken erover dat voor alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke vergunning is verleend na 
de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), een passende 
beoordeling  wordt gemaakt van de 
beschikbaarheid op de locatie van de
installatie van een geschikte ruimte voor de 
nodige apparatuur voor het afvangen en 
comprimeren van CO2 en van de 
beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en de 
technische haalbaarheid van modernisering 
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van de installatie met het oog op CO2-
afvang. De extra kosten die daarmee 
gemoeid zijn en de geschatte tijd voor de 
modernisering worden in aanmerking 
genomen bij de beoordeling van de vraag 
of bovengenoemde maatregelen zullen 
worden genomen. Wanneer vergunningen 
worden verleend voor 
capaciteitsverhoging van bestaande 
installaties of voor omschakeling op een 
andere brandstof, is de hierboven 
bedoelde beoordeling niet vereist.

Or. en

Justification

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano abbastanza 
spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione della CO2 e che 
siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità tecnica della CCS.
L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere i 
casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.
Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Amendement 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Artikel 9 bis

De lidstaten waken erover dat alle
stookinstallaties met een capaciteit van
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 

1. De lidstaten waken erover dat er geen 
vergunning wordt verleend aan
stookinstallaties met een capaciteit van 200 
megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van
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Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur 
voor het afvangen en comprimeren van 
CO2 en dat de beschikbaarheid van 
geschikte opslaglocaties en 
transportfaciliteiten en de technische 
haalbaarheid van modernisering van de 
installatie met het oog op CO2-afvang zijn 
geëvalueerd. 

Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), wanneer deze bij 
gebruik leiden tot een uitstoot van CO2 in 
de atmosfeer van meer dan 350g 
CO2/Kwh van de energieopwekking.

Or. en

Motivering

Om onze klimaatambities waar te kunnen maken moeten maximale emissiedrempels voor 
energieproducenten worden vastgesteld.

Amendement 404
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:

"Artikel 9 bis. "Artikel 9 bis.
De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur voor 
het afvangen en comprimeren van CO2 en 
dat de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en de 
technische haalbaarheid van modernisering 
van de installatie met het oog op CO2-
afvang zijn geëvalueerd. 

De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur voor 
het afvangen en comprimeren van CO2 en 
dat de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en de 
technische haalbaarheid van modernisering 
van de installatie met het oog op CO2-
afvang zijn geëvalueerd. Hoogrenderende 
warmtekrachtinstallaties als bedoeld in 
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Richtlijn 2004/8/EG zijn van deze 
verplichtingen vrijgesteld.

Or. de

Justification

Hoogrenderende warmtekrachtinstallaties moeten zo dicht mogelijk bij de gebruikers van de 
warmte worden ingericht. In de nabijheid van woongebieden zijn de kosten voor de ruimtelijke 
eisen van CO2-afvanginstallaties zeer hoog, zodat hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties een duidelijk concurrentienadeel hebben. Dit is niet in 
overeenstemming met de geest van de bescherming van het klimaat, waar 
warmtekrachtinstallaties door hun hoge rendement een grote bijdrage aan leveren.

Amendement 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:

In Richtlijn 2001/80/EG wordt het 
volgende artikel 9 bis ingevoegd:

"Artikel 9 bis. "Artikel 9 bis.
De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur voor 
het afvangen en comprimeren van CO2 en 
dat de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en de 
technische haalbaarheid van modernisering 
van de installatie met het oog op CO2-
afvang zijn geëvalueerd. 

De lidstaten waken erover dat alle 
stookinstallaties met een capaciteit van 
300 megawatt of meer waarvan de 
oorspronkelijke bouwvergunning of, in 
afwezigheid van dergelijke procedure, de 
oorspronkelijke exploitatievergunning is 
verleend na de inwerkingtreding van 
Richtlijn XX/XX/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(*), op de locatie van 
de installatie over een geschikte ruimte 
beschikken voor de nodige apparatuur voor 
het afvangen en comprimeren van CO2 en 
dat de beschikbaarheid van geschikte 
opslaglocaties en transportfaciliteiten en de 
technische en financiële haalbaarheid van 
modernisering van de installatie met het 
oog op CO2-afvang zijn geëvalueerd. 

Or. de
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Justification

Tevens moet worden geëvalueerd of de afvangst van CO2 niet alleen technisch, maar ook 
financieel haalbaar is.

Amendement 406
Kathalijne Maria Buitenweg  –  Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EEG
Artikel 9 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 heeft betrekking op de 
stookinstallatie in haar geheel.

Or. en

Motivering

Om onze klimaatambities waar te kunnen maken moeten maximale emissiedrempels voor 
energieproducenten worden vastgesteld.

Amendement 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EEG
Artikel 9 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten waken erover dat alle 
elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties die zijn gebouwd voor 
een nominale productiecapaciteit van 200 
megawatt of meer, waarvan wordt 
verwacht dat zij meer dan 350g CO2/Kwh 
zullen uitstoten en waarvoor de 
oorspronkelijke bouwvergunning is 
aangevraagd op of na 1 januari 2015, op 
een zodanige wijze worden geëxploiteerd 
dat ten minste 90% van hun CO2-uitstoot 
wordt afgevangen en vervolgens 
getransporteerd en opgeslagen in een 
daarvoor geschikte geologische formatie, 
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dan wel dat er met andere middelen een 
dienovereenkomstige beperking van de 
emissies in de atmosfeer wordt 
bewerkstelligd. Bij afwezigheid van een 
bouwvergunning geldt de oorspronkelijke 
exploitatievergunning.

Or. en

Motivering

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to CCS 
development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together 
with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Amendement 408
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EEG
Artikel 9 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten waken erover dat alle 
elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties die zijn gebouwd voor 
een nominale productiecapaciteit van 300 
megawatt of meer, waarvan wordt 
verwacht dat zij meer dan 500g CO2/Kwh 
zullen uitstoten en waarvoor de 
oorspronkelijke bouwvergunning is 
aangevraagd op of na 1 januari 2015, op 
een zodanige wijze worden geëxploiteerd 
dat ten minste 90% van hun CO2-uitstoot 
wordt afgevangen en vervolgens 
getransporteerd en opgeslagen in een 
daarvoor geschikte geologische formatie, 
dan wel dat er met andere middelen een 
dienovereenkomstige beperking van de 
emissies in de atmosfeer wordt 
bewerkstelligd.
Bij afwezigheid van een bouwvergunning 
geldt de oorspronkelijke 
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exploitatievergunning.

Or. en

Motivering

Vanaf 2015 moet een emissieprestatienorm van 500 CO2/Khw worden vastgesteld voor alle 
elektriciteitsproducerende stookinstallaties. Dat zal ervoor zorgen dat alle toekomstige 
installaties CO2-emissies hebben die gelijkwaardig zijn aan die van een moderne gasgestookte 
installaties. Dit cijfer moet in de toekomst nog verder omlaag, om verdere vermindering van 
emissies in de hand te werken.

Amendement 409
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 32
Richtlijn 2001/80/EEG
Artikel 9 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In 2012 maakt de Commissie een 
beoordeling van de stand van de 
technologische vooruitgang en de meest 
recente wetenschappelijke bevindingen. 
Indien daaruit blijkt dat de benodigde 
vereisten voor het verbod op het gebruik 
van steenkoolcentrales welke niet zijn 
uitgerust met CO2-afvang en –
opslagfaciliteiten niet zonder 
buitensporige kosten kunnen worden 
ingevoerd in een of meer lidstaten, komt 
zij met voorstellen voor buitengewone 
financieringsovereenkomsten of voor 
uitstel van de in de leden 1 bis en 1 ter 
vermelde data.

Or. en

Motivering

CCS moet vanaf 2015 verplicht worden voor de verlening van een vergunning voor 
elektriciteitscentrales, om het spookbeeld tegen te gaan dat er in de jaren 2020 nog steeds 
steenkoolcentrales worden geopend, waarmee vele andere inspanningen om de CO2-emissies 
terug te dringen teniet zouden worden gedaan. Een verplicht vereiste zal de technologische 
ontwikkeling stimuleren en de kosten drukken, zoals dat ook op zoveel andere gebieden van het 
milieubeleid is gebeurd. Maar we moeten er wel voor zorgen dat onze lampen blijven branden!  
Dit amendement zorgt voor een “noodstop”-mechanisme ingeval een of meer lidstaten op 
problemen stuiten.
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Amendement 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33
Richtlijn 2004/35/EG
Bijlage III - punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*);

14. Het transport van CO2 met het oog op 
de geologische opslag, alsmede de 
exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*);

Or. en

Motivering

Het transport van CO2 moet ook worden opgenomen in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn 
(Richtlijn 2004/35/EG).

Amendement 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 33
Richtlijn 2004/35/EG
Bijlage III – paragraaf 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijlage III van Richtlijn 2004/35/EG 
wordt het volgende punt 14 toegevoegd:

In bijlage III van Richtlijn 2004/35/EG 
wordt het volgende punt 14 toegevoegd:

„14. De exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*);

14. De exploitatie van opslaglocaties 
overeenkomstig Richtlijn XX/XX/EG van 
het Europees Parlement en de Raad(*) tot 
de overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit.

Or. de

Justification

De huidige formulering, die is beperkt tot de exploitatie van opslaglocaties, kan ertoe leiden dat 
milieuschade na sluiting niet meer gedekt is door de huidige aansprakelijkheidsregeling in het 



AM\734311NL.doc 53/67 PE409.632v01-00

NL

kader van de Richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid. Het voorgestelde amendement stelt 
duidelijk dat de exploitant verantwoordelijk is voor het opheffen van de milieuschade, totdat de 
aansprakelijkheid wordt overgedragen op de bevoegde autoriteit.

Amendement 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Herevaluatie

Vóór 30 juni 2011 wordt overgegaan tot 
herevaluatie van veilige geologische 
opslag van CO2. Indien wordt aangetoond 
dat CO2 op veilige en voorspelbare wijze 
kan worden beheerd, wordt de 
emissiegrenswaarde van artikel 9 bis van 
Richtlijn 2001/80/EG voor 2020 op alle 
bestaande installaties van toepassing.

Or. en

Motivering

Tegen juni 2011 zullen er voldoende praktijkgegevens beschikbaar zijn over het vermogen om 
opgeslagen CO2-gedrag te voorspellen en te beheren. Dat maakt het mogelijk de 
emissiegrenswaarde van 350gCO2/kWh toe te passen op alle bestaande installaties die boven 
deze grenswaarde zitten.

Amendement 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Herevaluatie

Vóór 30 juni 2011 wordt overgegaan tot 
herevaluatie van veilige geologische 
opslag van CO2. Indien wordt aangetoond 
dat CO2 op veilige en voorspelbare wijze 
kan worden beheerd, wordt de 
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emissiegrenswaarde van artikel 9 bis van 
Richtlijn 2001/80/EG voor 2020 op alle 
bestaande installaties van toepassing.

Or. en

Motivering

Tegen juni 2011 zullen er voldoende praktijkgegevens beschikbaar zijn over het vermogen om 
opgeslagen CO2-gedrag te voorspellen en te beheren. Dat maakt het mogelijk de 
emissiegrenswaarde van 350gCO2/kWh toe te passen op alle bestaande installaties die boven 
deze grenswaarde zitten.

Amendement 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Herziening en verdere ontwikkelingen
1. Op basis van de ervaringen met de 
toepassing van deze richtlijn, met inbegrip 
van de in artikel 25 bedoelde verslagen, 
en met name gezien de ervaringen met 
CCS-demonstratiecentrales, rekening 
houdend met de technische vooruitgang 
en de recentste wetenschappelijke 
inzichten, stelt de Commissie uiterlijk in 
2016 een verslag op over de toepassing 
van deze richtlijn, onder meer rekening 
houdend met:
a) de vraag of de permanente afvangst 
van CO2 op deze wijze de negatieve 
gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk 
voorkomt of vermindert en elk eventueel 
risico voor de menselijke gezondheid 
uitsluit;
b) de bepalingen die van toepassing zijn 
op elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties die zijn gebouwd voor 
een nominale productiecapaciteit van 300 
megawatt of meer, betrekking hebbend op 
artikel 32;
c) de bepalingen over de toegang van 
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derden van artikel 20 en 21.
2. De Commissie dient haar verslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad, 
eventueel vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. de

Justification

De Commissie dient een herziening van de richtlijn door te voeren met het oog op de technische 
vooruitgang en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Amendement 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
1. Binnen negen maanden te rekenen 
vanaf de ontvangst van de in artikel 25 
bedoelde verslagen legt de Commissie een 
verslag voor aan het Europees Parlement 
en de Raad over de uitvoering van deze 
richtlijn.
2. In haar verslag beoordeelt de 
Commissie met name: 
- de procedures voor de notificatie aan de 
Commissie van opslagvergunningen 
(artikel 10) en van besluiten inzake 
overdracht van de verantwoordelijkheid 
(artikel 18); 
- de ervaring met de voorschriften inzake 
de toegang van derden als neergelegd in 
de artikelen 20 en 21;
- de mogelijkheid van invoering van een 
verplichting waaraan moet worden 
voldaan bij projecten voor nieuwe grote 
stookinstallaties met betrekking tot de 
afvang en opslag van CO2 of tot het 
afvangklaar ontwikkelen van het project, 
alsook de reikwijdte van die verplichting;
- de verdere uitwerking en actualisering 
van de in bijlagen I en II vermelde 



PE409.632v01-00 56/67 AM\734311NL.doc

NL

criteria;
en dient zij z onodig een voorstel in tot 
herziening van de verordening.

Or. en

Motivering

Er is momenteel te weinig kennis voorhanden over de geologische opslag van CO2 om deze 
verplichting nu al in te voeren. Wij stellen voor het “afvangklaar” ontwikkelen verplicht te 
stellen, maar niet voordat de richtlijn overeenkomstig artikel 35 bis wordt herzien. De 
energiesector moet niet het risico lopen de kosten in verband met CCS te moeten dragen voordat 
de technologie volledig getest is in het kader van demonstratieprojecten. Alleen O&O-kosten 
(onderzoek en ontwikkeling) op het gebied van afvang, transport en geologische opslag van CO2
lijken gerechtvaardigd.

Amendement 416
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 36 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [1 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [2 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Er is momenteel te weinig kennis voorhanden over de geologische opslag van CO2 om deze 
verplichting nu al in te voeren. Wij stellen voor het “afvangklaar” ontwikkelen verplicht te 
stellen, maar niet voordat de richtlijn overeenkomstig artikel 35 bis wordt herzien. De 
energiesector moet niet het risico lopen de kosten in verband met CCS te moeten dragen voordat 
de technologie volledig getest is in het kader van demonstratieprojecten. Alleen O&O-kosten 
(onderzoek en ontwikkeling) op het gebied van afvang, transport en geologische opslag van CO2
lijken gerechtvaardigd.
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Amendement 417
Péter Olajos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 36 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [1 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [2 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen.
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Een omzettingsperiode van één jaar is te kort. Daarom stellen we voor de lidstaten twee jaar de 
tijd te geven.

Amendement 418
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 36 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [1 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [2 jaar na 
publicatie] aan deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die bepalingen mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 419
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Evaluatie

Na afronding van de 12 
demonstratieprojecten en in het licht van 
de technologische vooruitgang, evalueert 
de Commissie vóór 1 januari 2016 de 
werking en levensvatbaarheid van deze 
projecten en brengt zij hierover verslag 
uit.  Op basis van dit verslag legt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad zonodig een voorstel voor tot 
herziening van deze richtlijn en 
specificeert zij de technische elementen 
ervan, zodat de resultaten van de milieu-
en veiligheidsbeoordeling in de richtlijn 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

De demonstratieprojecten zullen bijdragen tot het opdoen van de nodige technische ervaring 
voor een veilig en haalbaar gebruik van de CCS-technologie. De Commissie moet deze projecten 
evalueren zodra ze afgerond zijn en vervolgens een voorstel indienen met het oog op de wijziging 
van het onderhavige voorstel voor een richtlijn op grond van de nieuwe wetenschappelijke 
elementen en de ontwikkeling van de technologie.

Amendement 420
Anders Wijkman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Verslag van de Commissie

1. Op basis van de ervaring die is 
opgedaan met de afvang, de geologische 
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opslag en het transport van CO2, en in het 
licht van de veranderingen in de 
internationale situatie, publiceert de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
een verslag over de vooruitgang op het 
gebied van de ontwikkeling en invoering 
van technologieën die het mogelijk maken 
de CO2 die geproduceerd wordt bij 
elektriciteitsproductie met behulp van 
fossiele brandstoffen, af te vangen en op 
te slaan.
2. In dit verslag zal onder meer worden 
ingegaan op de volgende punten: 
• de vorderingen die geboekt zijn bij de 
invoering van de technologie in de 
lidstaten via demonstratieprojecten op 
commerciële schaal,;
• de vorderingen die geboekt zijn bij de 
ontwikkeling van de technologie, met
inbegrip van de energie-efficiëntie van het 
afvangproces (“energieverlies”); en het te 
verwachten tijdschema voor 
beschikbaarheid van de technologie in de 
handel; 
• de meest recente ramingen van de 
kosten in verband met de bouw en de 
exploitatie van een met die technologie 
uitgeruste stookinstallatie; en 
• de meest recente ramingen van de 
beschikbaarheid en de capaciteit van 
passende infrastructuur voor het 
transport en de geologische opslag van 
CO2 in de lidstaten.
3. Op basis van dit verslag dient de 
Commissie zo nodig een 
wetgevingsvoorstel in tot wijziging van de 
richtlijn. 

Or. en

Justification

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012.  This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the Commission 
an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS technology for new
fossil-fuel power plant. This will be important not only to ensure that all possible measures to 
reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial competitiveness of the 
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EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Amendement 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de volgende criteria. 
Het is mogelijk af te wijken van één of 
meer van die criteria op voorwaarde dat 
niet wordt geraakt aan het vermogen om 
via karakterisering en evaluatie geschikte 
opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4.

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt met 
toepassing van de nieuwste technieken 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de volgende criteria. 
Het is mogelijk af te wijken van één of 
meer van die criteria op voorwaarde dat 
niet wordt geraakt aan het vermogen om 
via karakterisering en evaluatie geschikte 
opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4. 

Or. de

Justification

De in bijlage I opgesomde werkzaamheden betreffen slechts ten dele de nieuwste technieken, 
deels grenzen ze aan of vallen volledig onder O&O (bijv. fase 3.1 - sub b). Om het aantal 
documenten voor de aanvraag en de benodigde tijd voor de verwerking ervan beperkt te houden 
moet worden bepaald dat de stand van de techniek bepalend is voor het opstellen van de 
aanvraagdocumenten.

Amendement 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de volgende criteria. 
Het is mogelijk af te wijken van één of 
meer van die criteria op voorwaarde dat 
niet wordt geraakt aan het vermogen om 
via karakterisering en evaluatie geschikte 

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de volgende criteria en 
de beste techniek die beschikbaar is. Het 
is mogelijk af te wijken van één of meer 
van die criteria op voorwaarde dat niet 
wordt geraakt aan het vermogen om via 
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opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4.

karakterisering en evaluatie geschikte 
opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4.

Or. en

Motivering

Aanvulling.

Amendement 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – Fase 1 – Inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moeten voldoende gegevens worden 
verzameld om een volumetrisch en 
dynamisch driedimensionaal (3-D) model 
voor de opslaglocatie en het 
opslagcomplex uit te werken, met inbegrip 
van de afsluitende laag (caprock) en het 
omliggende gebied, inclusief de 
hydraulisch verbonden gebieden. Deze 
gegevens omvatten minimaal de volgende 
complexe intrinsieke kenmerken:

Er moeten voldoende gegevens worden 
verzameld om een volumetrisch en 
dynamisch driedimensionaal (3-D) model 
voor de opslaglocatie en het 
opslagcomplex uit te werken, met inbegrip 
van de afsluitende laag (caprock) en het 
omliggende gebied, inclusief de 
hydraulisch verbonden gebieden, alsook 
voldoende gegevens voor het opstellen van 
de desbetreffende scenario’s voor de 
toekomstige ontwikkeling van de locatie. 
Deze gegevens omvatten minimaal de 
volgende complexe intrinsieke kenmerken:

Or. es

Motivering

Dit vereist is met name van belang voor de beoordeling van de lekkagemogelijkheden.

Amendement 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) domeinen die het opslagcomplex 
omringen waarvoor de opslag van CO2 in 

h) domeinen die het opslagcomplex 
omringen waarvoor de opslag van CO2 in 
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de opslaglocatie gevolgen kan hebben; de opslaglocatie gevolgen kan hebben, 
alsmede de afbakening van de 
hydraulische eenheid;

Or. en

Motivering

De exploitatie van verschillende opslagfaciliteiten met dezelfde hydraulische eenheid heeft 
onvermijdelijk gevolgen voor de andere in die eenheid geëxploiteerde faciliteiten. Voor één 
hydraulische eenheid mag slechts aan één exploitant tegelijk een vergunning worden verleend. 

Amendement 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 1 – punt (h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) domeinen die het opslagcomplex 
omringen waarvoor de opslag van CO2 in 
de opslaglocatie gevolgen kan hebben;

h) domeinen die het opslagcomplex 
omringen waarvoor de opslag van CO2 in 
de opslaglocatie gevolgen kan hebben, 
alsmede eventueel de afbakening van de 
hydraulische eenheid;

Or. de

Justification

Aanpassing in overeenstemming met de gewijzigde artikelen 3, lid 6 bis - nieuw en 8, lid 1 -
nieuw.

Amendement 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) mogelijke interactie met andere 
activiteiten (bv. exploratie, productie en 
opslag van koolwaterstoffen, geothermisch 
gebruik van waterhoudende grondlagen);

k) mogelijke interactie met andere 
activiteiten (bv. exploratie, productie en 
opslag van koolwaterstoffen), met name 
concurrentie met hernieuwbare 
energiebronnen (bijv. geothermisch 
gebruik van waterhoudende grondlagen) en 
ondergrondse waterreserves;

Or. en



AM\734311NL.doc 63/67 PE409.632v01-00

NL

Motivering

Bij de beoordeling van opslaglocaties moet speciaal aandacht worden besteed aan de 
concurrentie tussen CO2-opslag en hernieuwbare energiebronnen, zoals het geothermisch 
gebruik van waterhoudende grondlagen. 

Amendement 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) nabijheid van de voor opslag in 
overweging genomen potentiële CO2-
bronnen (inclusief raming van de totale 
potentiële massa van CO2 die economisch 
beschikbaar is voor opslag).

l) nabijheid van de voor opslag in 
overweging genomen potentiële CO2-
bronnen (inclusief raming van de totale 
potentiële massa van CO2 die economisch 
beschikbaar is voor opslag, omdat 
transport over lange afstanden prohibitief 
duur kan worden), evenals de 
beschikbaarheid van een veilig en 
adequaat transportnetwerk.

Or. en

Motivering

Transport van CO2 over lange afstanden kan erg duur worden, en daarom moeten de bevoegde 
autoriteiten weten of er binnen een bepaald gebied voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is.

Amendement 428
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 3 – punt 3.1 (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mogelijke injectiesnelheden en CO2-
kenmerken; 

a) mogelijke injectiesnelheden, CO2-
kenmerken en de veranderingen daarvan 
onder invloed van temperatuur en druk;

Or. en

Motivering

Veranderingen in de fysische en chemische samenstelling van CO2 naar gelang van temperatuur 
en druk kunnen gevolgen hebben voor de vaststelling van de veiligheidskenmerken en voor de 
resultaten van simulaties.
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Amendement 429
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 3 – punt 3.1 (e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) korte- en langetermijnsimulaties (om het 
CO2-gedrag te bestuderen in een 
tijdsbestek van decennia, dan wel
millennia, inclusief de oplossnelheid van 
CO2 in water).

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 430
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 3 – punt 3.1 (f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het druk-volume- vs. tijdsgedrag van de 
opslagformatie;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 431
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 3 – punt 3.1 (o)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) het migratietempo (in niet-begrensde
reservoirs);

o) het migratietempo (in reservoirs);

Or. en

Motivering

Niet-begrensde reservoirs moeten niet worden toegelaten omdat zij gevaar opleveren voor 
volksgezondheid en milieu.
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Amendement 432
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 3 – punt 3.3 (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kritische parameters die het 
lekkagepotentieel beïnvloeden (bv. 
maximale reservoirdruk, maximale 
injectiesnelheid, gevoeligheid aan de 
verschillende aannamen in het statische 
geologische model, enz.);

c) kritische parameters die het 
lekkagepotentieel beïnvloeden (bv. 
maximale reservoirdruk, maximale 
injectiesnelheid, temperatuur, 
gevoeligheid aan de verschillende 
aannamen in het statische geologische 
model, enz.);

Or. en

Motivering

Technische verduidelijking.

Amendement 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) evaluatie van de blootstelling –
gebaseerd op de kenmerken van het milieu 
en de spreiding van de menselijke 
bevolking boven het opslagcomplex, en het 
potentiële en toekomstige gedrag van CO2-
lekken via de in de derde fase 
geïdentificeerde potentiële lekroutes;

a) evaluatie van de blootstelling –
gebaseerd op de kenmerken van het milieu 
en de spreiding en activiteiten van de 
menselijke bevolking boven het 
opslagcomplex, en het potentiële en 
toekomstige gedrag van CO2-lekken via de 
in de derde fase geïdentificeerde potentiële 
lekroutes;

Or. en

Motivering

De evaluatie moet niet alleen gebaseerd zijn op het milieu en de bevolking, maar ook op de 
activiteiten rond het gebied.
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Amendement 434
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – fase 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) evaluatie van de effecten – gebaseerd op 
de gevoeligheid van bepaalde soorten, 
gemeenschappen of habitats voor 
potentiële lekkage-incidenten als 
geïdentificeerd in de derde fase. Wanneer 
relevant worden ook de effecten van 
blootstelling aan verhoogde CO2-
concentraties in de biosfeer in rekening 
gebracht (inclusief bodems, mariene 
sedimenten en water bij de zeebodem 
(asfyxiatie, hypercapnia, enz.) en 
verlaagde pH in dergelijke omgevingen ten 
gevolge van weglekkend CO2). Dit omvat 
ook een beoordeling van de effecten van 
andere stoffen die aanwezig kunnen zijn in 
de ontsnappende CO2-stromen (hetzij de in 
de oorspronkelijke injectiestroom 
aanwezige onzuiverheden, hetzij nieuwe 
verbindingen die bij de opslag van CO2
zijn ontstaan). Deze effecten worden nader 
bekeken op diverse schalen van ruimte en 
tijd en er wordt gekeken naar de 
onderscheiden grootteordes van lekkage-
incidenten;

b) evaluatie van de effecten – gebaseerd op 
de gevoeligheid van bepaalde soorten, 
gemeenschappen of habitats voor 
potentiële lekkage-incidenten als 
geïdentificeerd in de derde fase. Wanneer 
relevant worden ook de effecten van 
blootstelling aan verhoogde CO2-
concentraties in de biosfeer in rekening 
gebracht (inclusief bodems, mariene 
sedimenten en water bij de zeebodem 
(asfyxiatie, hypercapnia, enz.) en 
afgenomen  pH in dergelijke omgevingen 
ten gevolge van weglekkend CO2). Dit 
omvat ook een beoordeling van de effecten 
van andere stoffen die aanwezig kunnen 
zijn in de ontsnappende CO2-stromen 
(hetzij de in de oorspronkelijke 
injectiestroom aanwezige onzuiverheden, 
hetzij nieuwe verbindingen die bij de 
opslag van CO2 zijn ontstaan). Deze 
effecten worden nader bekeken op diverse 
schalen van ruimte en tijd en er wordt 
gekeken naar de onderscheiden 
grootteordes van lekkage-incidenten;

Or. en

Motivering

Technische verduidelijking. In de vakliteratuur betekent“verlaagd” iets anders (een chemische 
reactie waarbij een chemische species elektronen aanvaardt.

Amendement 435
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II – paragraaf 1 – punt 1.1 – alinea 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De keuze van de monitoringstechnologie 
wordt gebaseerd op de beste praktijken die 

De keuze van de monitoringstechnologie 
wordt gebaseerd op de beste praktijken die 
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op het tijdstip van ontwerp beschikbaar 
zijn. De volgende opties worden nader 
bekeken en naar gelang van de behoeften 
gebruikt:

op het tijdstip van ontwerp beschikbaar 
zijn en wordt bijgesteld op grond van de 
ontwikkeling van beste praktijken. De 
volgende opties worden nader bekeken en 
naar gelang van de behoeften gebruikt:

Or. en

Motivering

De technologische ontwikkeling gaat snel en het is van belang gebruik te maken van de beste 
praktijken. 

Amendement 436
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II – paragraaf 1 – punt 1.1 (k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) technologieën die informatie kunnen 
opleveren over het druk-volumegedrag en 
de distributie van saturatie in horizontale 
en verticale richting van de CO2-pluim, 
meer bepaald door toepassing van 
numerieke 3-D-simulatie op de 3-D-
geologische modellen van de 
opslagformatie als uitgewerkt 
overeenkomstig artikel 4 en bijlage I;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en
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