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Ändringsförslag 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla 
därav följande rättsliga förpliktelser,
överföras till den behöriga myndigheten på 
dennas eget initiativ eller på operatörens 
begäran, om och när alla tillgängliga 
uppgifter visar att den lagrade 
koldioxiden kommer att förbli helt 
innesluten under en obegränsad framtid. 
I detta syfte ska operatören lägga fram en 
rapport som styrker att detta kriterium är 
uppfyllt och lämna den till den behöriga
myndigheten för att denna ska godkänna 
överföringen av ansvaret.

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen överföras till den 
behöriga myndigheten efter det att en 
period på 100 år har löpt ut och alla 
villkor för överföring av ansvar, vilka 
fastställts i lagringstillståndet, uppfyllts. 
I detta syfte ska operatören lägga fram en 
rapport som styrker att detta kriterium är 
uppfyllt och lämna den till den behöriga 
myndigheten för att denna ska godkänna 
överföringen av ansvaret.

Or. en

Motivering

Enligt geologer kan problem fortfarande uppstå över 100 år efter det att en lagringsplats har 
stängts.

Ändringsförslag 340
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, ligga kvar 



PE409.632v01-00 4/71 AM\734311SV.doc

SV

till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran,
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att den lagrade koldioxiden kommer att 
förbli helt innesluten under en obegränsad 
framtid. I detta syfte ska operatören lägga 
fram en rapport som styrker att detta 
kriterium är uppfyllt och lämna den till 
den behöriga myndigheten för att denna 
ska godkänna överföringen av ansvaret.

hos operatören under en övergångsperiod 
på minst 50 år efter stängningen. 
Ansvaret får överföras till den behöriga 
myndigheten i slutet av den inledande 
50-årsperioden, endast om och när alla 
tillgängliga uppgifter visar att den lagrade 
koldioxiden kommer att förbli helt 
innesluten under en obegränsad framtid
och de kriterier för överföring av ansvar, 
vilka fastställts i lagringstillståndet, 
uppfyllts. I detta syfte ska operatören lägga 
fram en rapport som styrker att kriterierna 
är uppfyllda och lämna den till den 
behöriga myndigheten för att denna ska 
godkänna överföringen av ansvaret.

Or. en

Motivering

Genom att införa en minimiövergångsperiod efter stängning, då operatörerna behåller 
ansvaret för lagringsplatsen, skyddas den behöriga myndigheten från att överta ansvaret för 
lagrad koldioxid för tidigt. Detta kommer även att utgöra ett ytterligare incitament för 
lämplig skötsel och lämpligt underhåll av lagringsplatsen, såväl under drift som efter 
stängning, eftersom operatören kommer att behålla ansvaret under en fastställd tidsperiod 
och inte befrias från detta ansvar förrän den lagrade koldioxiden innesluts och alla krav i
lagringstillståndet om överföring av ansvaret har uppfyllts.

Ändringsförslag 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att den lagrade koldioxiden kommer att 
förbli helt innesluten under en obegränsad 

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att den lagrade koldioxiden kommer att 
förbli helt innesluten under en obegränsad 
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framtid. I detta syfte ska operatören lägga 
fram en rapport som styrker att detta 
kriterium är uppfyllt och lämna den till den 
behöriga myndigheten för att denna ska 
godkänna överföringen av ansvaret.

framtid. I detta syfte ska operatören lägga 
fram en rapport som styrker att detta 
kriterium är uppfyllt och lämna den till den 
behöriga myndigheten för att denna ska 
godkänna överföringen av ansvaret.
Operatören ska förbli ansvarig för alla 
skador som är operatörens fel eller beror 
på försummelse, även om skadan uppstår 
först efter den överföring av ansvaret som 
avses i denna artikel.

Or. en

Motivering

Eftersom riskerna fortsätter att vara avsevärda under en lång tid efter stängning av en 
lagringsplats är det inte rättvist att överföra ansvaret till den behöriga myndigheten. 
Operatören ska ha fortsatt ansvar för eventuella fel eller försummelser.

Ändringsförslag 342
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att den lagrade koldioxiden kommer att 
förbli helt innesluten under en obegränsad 
framtid. I detta syfte ska operatören lägga 
fram en rapport som styrker att detta 
kriterium är uppfyllt och lämna den till 
den behöriga myndigheten för att denna 
ska godkänna överföringen av ansvaret.

1. När en lagringsplats har stängts enligt 
artikel 17.1 a eller b ska ansvaret för den 
stängda anläggningen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga förpliktelser, överföras 
till den behöriga myndigheten på dennas 
eget initiativ eller på operatörens begäran, 
om och när alla tillgängliga uppgifter visar 
att alla integritetskriterier som anges i 
detta direktiv eller i lagringstillståndet är 
uppfyllda så att den lagrade koldioxiden 
kommer att förbli innesluten. I detta syfte 
ska operatören lägga fram en rapport som 
styrker att dessa kriterier är uppfyllda och 
lämna den till den behöriga myndigheten 
för att denna ska godkänna överföringen av 
ansvaret.

Or. en
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Motivering

”Under en obegränsad framtid” är ett otydligt uttryck. Det är ett krav att kriterierna för 
lagringsintegritet och överföring av ansvaret anges i direktivet eller i själva 
lagringstillståndet.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt 
annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid utarbetandet av 
förslaget. Kommissionen kan yttra sig om 
förslaget till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 344
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla beslut om 
godkännande från den behöriga 
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myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom sex 
månader från överlämnandet till 
kommissionen.

myndigheten enligt punkt 1, inklusive 
operatörens rapport och allt annat material 
som beaktats av den behöriga myndigheten 
vid utarbetandet av förslaget.
Kommissionen kan yttra sig om beslut om 
godkännande inom sex månader från 
överlämnandet till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt 
annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid utarbetandet av 
förslaget. Kommissionen kan yttra sig om 
förslaget till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla beslut om 
godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1.

Or. en

Motivering

Ett förfarande för att granska alla förslag till lagringstillstånd skulle leda till förseningar i 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att nationella bestämmelser ska införas med krav på att 
kommissionen ska informeras när nya tillstånd utfärdas.
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Ändringsförslag 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1,
inklusive operatörens rapport och allt 
annat material som beaktats av den 
behöriga myndigheten vid utarbetandet av 
förslaget. Kommissionen kan yttra sig om 
förslaget till beslut om godkännande inom 
sex månader från överlämnandet till 
kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla beslut om 
godkännande som fattas av den behöriga 
myndigheten enligt punkt 1.

Or. de

Motivering

Det är medlemsstaterna som är ansvariga för överföringen av ansvaret från operatören till 
den behöriga myndigheten enligt subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
Kommissionen kan yttra sig om förslaget 
till beslut om godkännande inom sex 
månader från överlämnandet till 

2. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till beslut 
om godkännande som den behöriga 
myndigheten ska utarbeta enligt punkt 1, 
inklusive operatörens rapport och allt annat 
material som beaktats av den behöriga 
myndigheten vid utarbetandet av förslaget. 
Kommissionen ska utfärda ett bindande 
yttrande om förslaget till beslut om 
godkännande inom sex månader från 
överlämnandet till kommissionen.
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kommissionen. Bestämmelserna i artikel 6.2a ska även 
gälla för förslag till beslut om 
godkännande.

Or. en

Motivering

En bindande översyn på gemenskapsnivå är nödvändig för att kunna garantera ett konsekvent 
genomförande av kraven.

Ändringsförslag 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Avbyråkratisering och subsidiaritet.

Ändringsförslag 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett förfarande för att granska alla förslag till lagringstillstånd skulle leda till förseningar i 
ansökningsförfarandet. Vi föreslår att nationella bestämmelser ska införas med krav på att 
kommissionen ska informeras när nya tillstånd utfärdas.

Ändringsförslag 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de 
avhjälpande åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan ska övervakningen 
fortsätta på en permanent basis under en 
period på minst 30 år från den dag 
tillståndet utfärdades.
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Or. en

Motivering

Den permanenta övervakningen bör behållas under en period på minst 30 år för att garantera 
att lagringskomplexen för koldioxid är säkra och för att det ska vara möjligt att snabbt vidta 
avhjälpande åtgärder om det uppstår läckage.

Perioden efter upphörandet av koldioxidlagring är den viktigaste eftersom koldioxiden, efter 
det att den har förslutits helt, kan aktiveras negativt i berget (tryck i bergarterna, 
koldioxidmigration, läckage etc.).

Syftet med ändringsförslaget är att skydda medlemsstaterna mot försumliga eller bedrägliga 
operatörer.

Ändringsförslag 352
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de 
avhjälpande åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan får de regelbundna 
inspektionerna upphöra och 
övervakningen bör minskas till en nivå 
som gör det möjligt att upptäcka läckage 
eller betydande oegentligheter. Om 
läckage eller betydande oegentligheter
upptäcks ska den behöriga myndigheten 
vidta nödvändiga avhjälpande åtgärder. 
Om stängningen av lagringsplatsen 
och/eller överföringen av ansvaret 
baserats på oriktig eller falsk information 
ska operatören förbli ansvarig för 
kostnaderna för avhjälpande åtgärder och 
eventuell skada för människors hälsa eller 
miljön. I alla andra fall ska de relevanta 
kostnaderna samt 
övervakningskostnaderna täckas av den 
fond som avses i artikel 19a, som 
finansieras genom operatörernas bidrag 
och förvaltas av den behöriga 
myndigheten.
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Or. en

Motivering

Övervakning efter det att ansvaret överförts ökar säkerheten genom att det blir möjligt att 
garantera att förhållandena vid lagringsplatserna inte förändras.

Enligt förslaget till direktiv är det medlemsstaterna (och per definition skattebetalarna) som 
står för hela kostnaden på lång sikt för övervakning och avhjälpande åtgärder efter 
överföring av ansvaret, om det inte kan bevisas att det är operatören som har begått ett fel 
eller en försummelse. För att täcka kostnaderna för övervakning och avhjälpande åtgärder är 
det inte mer än rätt att inrätta en fond som finansieras genom bidrag från operatörerna.

Ändringsförslag 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
minskas till en nivå där det fortfarande är 
möjligt att upptäcka läckage eller 
betydande oegentligheter. Om läckage 
eller betydande oegentligheter upptäcks 
ska övervakningen ökas i den utsträckning 
som krävs för att avgöra problemets 
omfattning och de avhjälpande åtgärdernas 
effektivitet.

Or. de

Motivering

Om övervakningen får upphöra efter överföring av ansvaret kan detta innebära att läckage 
som kräver återupptagande av övervakningen skulle upptäckas först när skadan redan var 
skedd. I stället bör ett övervakningssystem behållas åtminstone till en miniminivå.
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Ändringsförslag 354
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
minskas till en omfattning där det är 
möjligt att upptäcka läckage eller 
betydande oegentligheter. Om läckage 
eller betydande oegentligheter upptäcks 
ska dock övervakningen ökas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

Or. en

Motivering

Övervakningen bör fortsätta även efter det att ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten.

Ändringsförslag 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan ska övervakningen 
fortsätta i 100 år framåt. När denna 
period löper ut kan övervakningen
minskas avsevärt. Om läckage eller 
betydande oegentligheter upptäcks ska 
dock övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.
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Or. en

Motivering

Enligt geologer kan problem fortfarande uppstå över 100 år efter det att en lagringsplats har 
stängts.

Ändringsförslag 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
minskas. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska dock 
övervakningen återupptas fullständigt i 
den utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att en viss övervakning av lagringsplatsen bibehålls efter stängningen och fram 
till dess att den injekterade koldioxiden har stabiliserats fullständigt.

Ändringsförslag 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4.

6. Övervakningsperioden efter det att 
ansvaret har överförts kan förlängas eller 
återupptas om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks.
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Or. en

Motivering

Den permanenta övervakningen bör behållas under en period på minst 30 år för att garantera 
att lagringskomplexen för koldioxid är säkra och för att det ska vara möjligt att snabbt vidta 
avhjälpande åtgärder om det uppstår läckage.

Perioden efter upphörandet av koldioxidlagring är den viktigaste eftersom koldioxiden, efter 
det att den har förslutits helt, kan aktiveras negativt i berget (tryck i bergarterna, 
koldioxidmigration, läckage etc.).

Syftet med ändringsförslaget är att skydda medlemsstaterna mot försumliga eller bedrägliga 
operatörer.

Ändringsförslag 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4.

6. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks ska den behöriga 
myndigheten vidta nödvändiga 
avhjälpande åtgärder. Om stängningen av 
lagringsplatsen byggt på oriktig eller falsk 
information ska operatören stå för 
kostnaderna för de avhjälpande 
åtgärderna och förbli ansvarig för 
eventuell skada för människors hälsa eller 
miljön. I alla andra fall ska kostnaderna 
täckas av den fond som avses i artikel 19a, 
som finansieras genom operatörernas 
bidrag och förvaltas av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Om överföringen av ansvaret baserats på falsk information måste operatören betala 
kostnaderna för att avhjälpa eventuell skada för miljön och folkhälsan.
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Ändringsförslag 359
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4.

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4. Detta 
ska inte gälla om stängningen av 
lagringsplatsen på grund av fel eller 
försummelse från operatörens sida
baserats på oriktig eller falsk information. 
I sådana fall ska operatören stå för 
kostnaderna för åtgärder för att avhjälpa 
eventuell skada för människors hälsa eller 
miljön. I alla andra fall ska de relevanta 
kostnaderna samt 
övervakningskostnaderna täckas av den 
fond som avses i artikel 19a, som 
finansieras med bidrag från operatörerna 
och förvaltas av den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget till direktiv är det medlemsstaterna (och per definition skattebetalarna) som 
står för hela kostnaden på lång sikt för övervakning och avhjälpande åtgärder efter 
överföring av ansvaret, om det inte kan bevisas att det är operatören som har begått ett fel 
eller en försummelse. För att täcka kostnaderna för övervakning och avhjälpande åtgärder är 
det inte mer än rätt att inrätta en fond som finansieras genom bidrag från operatörerna.
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Ändringsförslag 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4.

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4. Detta 
ska inte gälla fall av oriktiga förklaringar, 
underlåtenhet att avslöja relevant 
information, försummelse, medvetet 
bedrägeri eller missbruk. Ovanstående 
gäller utan förbehåll för artikel 19.2a.

Or. de

Motivering

Denna formulering garanterar att regress fortfarande är möjlig mot operatören, även efter 
det att ansvaret har överförts till de offentliga myndigheterna, i de fall där de omständigheter 
som avses i andra meningen är tillämpliga. I den tredje meningen klargörs att det även är 
möjligt att täcka de kostnader som uppstått genom den fond som inrättas enligt den nya 
artikel 19.2a.

Ändringsförslag 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4.

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4, 
förutom vid skada till följd av att 
operatören har begått ett fel eller en 
försummelse, även om denna skada 
uppstår först efter den överföring av 
ansvaret som avses i artikel 18.
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Or. en

Motivering

Eftersom riskerna fortsätter att vara avsevärda under en lång tid efter stängning av en 
lagringsplats är det inte rättvist att överföra ansvaret till den behöriga myndigheten. 
Operatören ska fortfarande ha ansvar för eventuella fel eller försummelser.

Ändringsförslag 362
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 18 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När en lagringsplats har stängts i 
enlighet med artikel 17.1 c ska överföring 
av ansvaret anses ha ägt rum om och när 
alla tillgängliga uppgifter tyder på att den 
lagrade koldioxiden kommer att förbli helt 
innesluten under en obegränsad framtid, 
och platsen har förslutits och 
injektionsanläggningarna avlägsnats.

7. Kostnaderna för detta ska indrivas hos 
den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4 om en 
avsevärd oegentlighet uppstår som 
operatören bär skulden för.

Or. en

Motivering

Den permanenta övervakningen bör behållas under en period på minst 30 år för att garantera 
att lagringskomplexen för koldioxid är säkra och för att det ska vara möjligt att snabbt vidta 
avhjälpande åtgärder om det uppstår läckage.

Perioden efter upphörandet av koldioxidlagring är den viktigaste eftersom koldioxiden, efter 
det att den har förslutits helt, kan aktiveras negativt i berget (tryck i bergarterna, 
koldioxidmigration, läckage etc.).

Syftet med ändringsförslaget är att skydda medlemsstaterna från operatörer som agerar 
bedrägligt eller försumligt.
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Ändringsförslag 363
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av direktiv 
2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att adekvata finansiella åtgärder, i 
form av ekonomisk säkerhet eller 
motsvarande, vidtas av den sökande på 
grundval av metoder som ska beslutas av 
kommissionen och medlemsstaterna innan 
ansökan om lagringstillstånd lämnas in för 
att garantera att alla skyldigheter som 
härrör från genomförandet av detta 
direktiv kan uppfyllas.

Or. pl

Motivering

De finansiella resurser som krävs för tillämpningen av CCS-teknik kan tas från betalningar 
för utsläppsrätter.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att 
garantera att alla skyldigheter enligt det 
tillstånd som utfärdas enligt detta direktiv, 
däribland stängningsförfaranden och 

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
enligt ett öppet förfarande för att 
fastställa den sökandes kreditvärdighet 
och en riskbedömning av omfattningen av 
eventuella skador, som ska genomföras 
när lagringen inleds, för att garantera att 
alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
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bestämmelser om underhåll m.m. efter 
stängning och de skyldigheter som följer 
av direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av direktiv 
2003/87/EG, kan uppfyllas.

Or. de

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att kunna garantera en lämplig säkerhetsnivå .

Ändringsförslag 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av direktiv 
2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan lagringstillstånd 
utfärdas för att garantera att alla 
skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av direktiv 
2003/87/EG, kan uppfyllas.

Or. de

Motivering

Kravet på ekonomisk säkerhet innan ansökan lämnas in är onödigt strängt och 
kostnadskrävande. En sådan säkerhet måste emellertid lämnas innan tillståndet utfärdas.

Beloppet för den ekonomiska säkerheten måste fastställas på EU-nivå och vara tillräckligt 
högt. 
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Ändringsförslag 366
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan lagringstillstånd 
utfärdas för att garantera att alla 
skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

Or. de

Motivering

Kravet på en ekonomisk säkerhet innan ansökan lämnas in är onödigt strängt och 
kostnadskrävande. En sådan säkerhet måste emellertid lämnas innan tillståndet utfärdas.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna efter beviljande av
lagringstillstånd för att garantera att alla 
skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
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stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

Or. en

Motivering

Syftet är att undvika onödigt höga kostnader.

Ändringsförslag 368
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.
Medlemsstaterna ska besluta om beloppet 
för den ekonomiska säkerheten enligt 
riktlinjer som lämnas av kommissionen,
som även ska fastställa ett minimibelopp 
för den ekonomiska säkerheten.

Or. en

Motivering

För att kunna garantera att det råder lika villkor för alla operatörer inom hela EU och 
undvika snedvridningar av konkurrensen bör kommissionen utfärda riktlinjer som 
medlemsstaterna ska följa vid beräkningen av lämpliga ekonomiska säkerheter och även 
fastställa ett minimibelopp för den ekonomiska säkerheten.
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Ändringsförslag 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG, kan uppfyllas.

1. Medlemsstaterna ska se till att adekvata 
åtgärder, i form av ekonomisk säkerhet 
eller motsvarande, vidtas av den sökande 
på grundval av metoder som ska beslutas 
av medlemsstaterna innan ansökan om 
lagringstillstånd lämnas in för att garantera 
att alla skyldigheter enligt det tillstånd som 
utfärdas enligt detta direktiv, däribland 
stängningsförfaranden och bestämmelser 
om underhåll m.m. efter stängning och de 
skyldigheter som följer av 
direktiv 2003/87/EG och direktiv 
2004/35/EG, kan uppfyllas. Den 
ekonomiska säkerheten ska fastställas till 
ett belopp som täcker 
skadeståndsskyldigheten för eventuella 
skador som åsamkas tredje parter samt 
kostnader för avhjälpande av miljöskador, 
och får under inga förhållanden vara 
lägre än [x] miljarder euro.

Or. en

Motivering

Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att kunna garantera den ekonomiska säkerheten.

Ändringsförslag 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den ekonomiska säkerheten ska 
justeras regelbundet för att beakta 
förändringar av den fastställda 
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läckagerisken, däribland en eventuell 
förlängning av giltigheten för den 
ekonomiska säkerheten efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt artikel 18.

Or. en

Motivering

Oberoende av risken för läckage ska den ekonomiska säkerheten fortsätta att gälla även efter 
det att ansvaret har överförts till den behöriga myndigheten. Den ekonomiska säkerheten ska 
täcka kostnaderna för fortsatt övervakning och eventuella avhjälpande åtgärder enligt 
ändringsförslaget om artikel 18. 

Ändringsförslag 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ekonomiska säkerheten eller 
motsvarande som avses i punkt 1 ska 
bibehållas

2. Den ekonomiska säkerheten eller 
motsvarande som avses i punkt 1 ska 
fortsätta att gälla

a) efter det att en lagringsplats har stängts 
enligt artikel 17.1 a eller b, fram till dess 
att ansvaret för lagringsplatsen överförs till 
den behöriga myndigheten enligt artikel 
18.1 till 18.4,

a) efter det att en lagringsplats har stängts 
enligt artikel 17.1 a eller b, fram till dess 
att ansvaret för lagringsplatsen överförs till 
den behöriga myndigheten enligt artikel 
18.1 till 18.4, i beaktande av punkt 1a i 
tillämpliga fall,

Or. en

Motivering

Oberoende av risken för läckage ska den ekonomiska säkerheten fortsätta att gälla även efter 
det att ansvaret har överförts till den behöriga myndigheten. Den ekonomiska säkerheten ska 
täcka kostnaderna för fortsatt övervakning och eventuella avhjälpande åtgärder enligt 
ändringsförslaget om artikel 18.
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Ändringsförslag 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Från påbörjandet av injektering av 
koldioxid till stängningen av 
lagringsplatsen ska operatören i slutet av 
varje år till en fond betala 2 procent av 
värdet av de utsläppsrätter som operatörer 
av anläggningar som omfattas av 
direktiv 2003/87/EG inte var skyldiga att 
återlämna under det året tack vare 
lagring av koldioxid på den 
anläggningen. Denna fond ska användas 
för att finansiera utgifter som uppstår 
efter det att ansvaret har överförts på den 
behöriga myndigheten. Fonden ska 
inrättas av medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Även efter det att ansvaret överförts på den behöriga myndigheten kommer det att behövas 
medel för personalkostnader, övervakning, eventuella reparationer, kontinuerligt underhåll, 
ersättning i fall av läckage och andra eventuella skador. Övervakningen, särskilt seismiska 
3D-undersökningar, är arbets- och kostnadsintensiv, och övervakningen av borrhål och ny 
borrning och försegling där så är nödvändigt kan medföra betydande kostnader. Garantier 
måste införas för att ta hänsyn till detta i enlighet med försiktighetsprincipen och principen 
om att förorenaren betalar.

Ändringsförslag 373
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Reservfond
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I varje medlemsstat ska en separat 
reservfond inrättas och upprätthållas 
genom årliga bidrag som betalas av 
operatörer av lagringsanläggningar vid 
påbörjandet av injektering av koldioxid. 
Denna fond ska innehas och förvaltas av 
den behöriga myndigheten. 
Operatörernas bidrag ska beräknas i 
förhållande till lagringsplatsens kapacitet 
i volymenheter av koldioxid, operatörens 
tidigare prestationer och anläggningens 
riskprofil enligt de parametrar som anges 
i bilaga I. Operatören ska fortsätta att 
betala in bidragen till dess att 
överföringen av ansvaret till den behöriga 
myndigheten har slutförts. Fonden ska 
användas för att täcka kostnader för 
övervakning, tillsyn och avhjälpande 
åtgärder som den behöriga myndigheten 
ådrar sig efter det att ansvaret har 
överförts och i vissa fall även före 
överföringen, när ansvaret inte omfattas 
av direktiv 2004/35/EG eller 
direktiv 2003/87/EG, och/eller om den 
ekonomiska säkerheten är olämplig eller i
avsaknad av sådana säkerheter.

Or. en

Motivering

Inrättandet av en separat reservfond kommer att ge medlemsstaterna ytterligare ekonomiska 
säkerheter för att täcka kostnaderna för övervakning, tillsyn och avhjälpande åtgärder när 
ansvaret för lagringsplatserna överförs från operatörerna. Fonden kommer även att utgöra 
en kompletterande inkomstkälla för medlemsstaterna om en operatör förklaras ekonomiskt 
insolvent eller vid oförutsedda ansvarsfrågor som inte omfattas av direktiv 2004/35/EG eller 
direktiv 2003/87/EG.
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Ändringsförslag 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
I varje medlemsstat ska en separat 
reservfond inrättas och upprätthållas 
genom årliga bidrag som betalas 
gemensamt av operatörerna av 
lagringsplatser och kraftverk. Denna fond
ska innehas och förvaltas av den behöriga 
myndigheten. Operatörernas bidrag ska 
stå i proportion till lagringsplatsens 
kapacitet räknat i volymenheter av 
koldioxid, operatörens tidigare 
prestationer och anläggningens riskprofil 
enligt de parametrar som anges i bilaga I. 
Betalningen av bidragen ska upphöra 
efter det att ansvaret har överförts till den 
behöriga myndigheten. Fonden ska 
användas för att täcka kostnader för 
övervakning och avhjälpande åtgärder, 
samt kostnader för att avhjälpa 
traditionella skador (t.ex. hälsoskador, 
skador på egendom etc.) och miljöskador 
efter det att ansvaret har överförts, och i
vissa fall även innan ansvaret överförs 
när ansvaret inte omfattas av 
direktiv 2004/35/EG eller 
direktiv 2003/87/EG, och/eller om den 
ekonomiska säkerheten är olämplig eller i 
avsaknad av sådana säkerheter. 

Or. en

Motivering

Operatörer av kraftverk och lagringsplatser ska gemensamt bidra till en fond för att täcka 
kostnaderna för övervakning och avhjälpande åtgärder samt kostnader för att avhjälpa 
skador efter det att ansvaret har överförts.
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Ändringsförslag 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att potentiella 
användare får tillträde till transportnät för 
koldioxid och lagringsplatser för geologisk 
lagring av processad och avskild koldioxid 
enligt punkterna 2 till 4.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att potentiella 
användare får tillträde till transportnät för 
koldioxid och lagringsplatser för geologisk 
lagring av processad och avskild koldioxid 
enligt punkterna 2 till 4. För detta 
ändamål ska rörledningar för vilka nya 
tillstånd utfärdas som en allmän regel 
utformas på ett sådant sätt att de är 
lämpade för alla koldioxidströmmar av en 
given minimikvalitet, som ska fastställas 
enligt kommittéförfarandet.

Or. de

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir det möjligt att förhindra begränsningar av tillträde och 
diskriminering på grund av påstådd teknisk inkompatibilitet. Dessutom ges alla 
anläggningskonstruktörer inom EU en garanti att deras eget koldioxid – på villkor att de 
bereder det enligt en given kvalitetsstandard – inte kommer att utestängas från transportnätet 
på grund av teknisk inkompatibilitet.

Ändringsförslag 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att potentiella 
användare får tillträde till transportnät för 
koldioxid och lagringsplatser för geologisk 
lagring av processad och avskild koldioxid 
enligt punkterna 2 till 4.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att potentiella 
användare får tillträde till transportnät för 
koldioxid och lagringsplatser för geologisk 
lagring av processad och avskild koldioxid 
enligt punkterna 2 till 4. Användarna ska 
emellertid bära hela kostnaden för 
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tillträdet till sådana nät och 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Kraftverken ska täcka kostnaderna för transport (och eventuell lagring) av sina 
koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska ha som mål att tillträdet 
är rättvist och öppet och ta följande i 
beaktande:

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Det är operatörerna av transportnätet som 
ska ha ansvaret, och de ska vara 
fullständigt fristående från både 
operatörerna av lagringsplatser och 
användarna (dvs. kraftverk). 
Medlemsstaten ska ha som mål att tillträdet 
är rättvist och öppet och ta följande i 
beaktande:

Or. en

Motivering

För att kunna garantera fri konkurrens och lika tillträde måste operatörerna av 
transportnätet vara fullständigt fristående från både operatörer av lagringsplatser och 
kraftverk.
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Ändringsförslag 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska ha som mål att tillträdet 
är rättvist och öppet och ta följande i 
beaktande:

2. Det tillträde som avses i punkt 1 ska 
beviljas på ett öppet, objektivt och 
icke-diskriminerande sätt som ska 
beslutas av medlemsstaten. Medlemsstaten 
ska besluta på vilket sätt det tillträde som 
avses i punkt 1 ska ges. Medlemsstaten ska 
ha som mål att tillträdet är rättvist och 
öppet och ta följande i beaktande:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna garantera öppet tillträde enligt öppna och objektiva kriterier.

Ändringsförslag 379
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska ha som mål att 
tillträdet är rättvist och öppet och ta 
följande i beaktande:

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska tillämpa principen om 
öppet tillträde på icke-diskriminerande 
villkor och ta följande i beaktande:

Or. en

Motivering

Uttrycket ”rättvist” kan leda till tolkningsproblem i rättsliga texter eftersom det rymmer ett 
subjektivt och moraliskt element, medan termen ”icke-diskriminerande” är allmän.
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Ändringsförslag 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska ha som mål att 
tillträdet är rättvist och öppet och ta 
följande i beaktande:

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska tillämpa principen om 
öppet tillträde på icke-diskriminerande 
villkor och ta följande i beaktande:

Or. de

Motivering

Öppet och icke-diskriminerande tillträde enligt rättvisa villkor är ytterst viktigt för alla 
operatörer.

Ändringsförslag 381
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska ha som mål att 
tillträdet är rättvist och öppet och ta 
följande i beaktande:

2. Medlemsstaten ska besluta på vilket sätt 
det tillträde som avses i punkt 1 ska ges. 
Medlemsstaten ska garantera att tillträdet 
är rättvist och öppet och ta följande i 
beaktande:

Or. fi
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Ändringsförslag 382
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den lagringskapacitet som är eller 
rimligen kan göras tillgänglig inom de 
områden som fastställs enligt artikel 4 och 
den transportkapacitet som är eller 
rimligen kan göras tillgänglig.

a) Den lagringskapacitet som är tillgänglig 
inom de områden som fastställs enligt 
artikel 4 och den transportkapacitet som är 
tillgänglig.

Or. en

Motivering

Det föreslås att orden ”rimligen kan göras” ska strykas – detta skulle enligt vår uppfattning
motsvara en skyldighet att utsträcka ansvaret. Med tanke på de höga investeringskostnaderna 
måste det vara möjligt att ingå långsiktiga avtal med kunderna om tillträde till 
transportnät/lagringsplatser för att det ska vara ekonomiskt genomförbart.

Ändringsförslag 383
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hur stor andel av den skyldighet 
medlemsstaten enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning har 
att minska koldioxidutsläppen som den 
avser att uppfylla genom avskiljning och 
geologisk lagring av koldioxid.

utgår

Or. en

Motivering

Hela meningen stryks. Införandet av en särskild skyldighet i de nationella lagstiftningarna om 
att minska koldioxidutsläppen enligt internationella och europeiska avtal eller normer inom 
ramen för genomförandet av bestämmelserna om tillträde leder ingenstans och kan leda till 
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ojämlik behandling av operatörer i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 384
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Behovet av att ta hänsyn till väl 
motiverade rimliga behov som ägaren till 
eller operatören av lagringsplatsen eller 
transportnätet för koldioxid har, och till 
intressena hos alla andra användare av 
lagringsplatsen och transportnätet eller 
relevanta förädlings- eller 
hanteringsanläggningar som kan påverkas.

d) Behovet av att ta hänsyn till väl 
motiverade rimliga behov som ägaren till 
eller operatören av lagringsplatsen eller 
transportnätet för koldioxid har, och till 
intressena hos alla andra användare av 
lagringsplatsen och transportnätet eller 
relevanta förädlings- eller 
hanteringsanläggningar som kan påverkas.
Dessa rimliga behov som ägaren till eller 
operatören av lagringsplatsen eller 
transportnätet för koldioxid kan ha är 
främst att garantera att de har möjlighet 
att transportera/lagra sina egna 
producerade/avskilda koldioxidströmmar 
med hänsyn till tillgänglig kapacitet och 
att bibehålla den nödvändiga ekonomiska 
säkerheten för anläggande av 
infrastruktur eller drift av 
anläggningarna.

Or. en

Motivering

Det primära målet bör vara att operatörerna av lagringsplatser/transportnät för koldioxid 
själva ska ha rätt att använda CCS-anläggningar respektive lagringsmöjligheter för sina 
egna koldioxidstömmar och uppnå sina egna obligatoriska mål för att minska 
koldioxidutsläppen, vilket ger ett starkt incitament för att göra de stora investeringar som 
krävs för anläggande respektive utveckling av de nödvändiga anläggningarna.
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Ändringsförslag 385
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Behovet av att kunna garantera att 
lämpliga bestämmelser utformas för att 
fastställa villkor för gränsöverskridande 
flöden och transitflöden av koldioxid på 
ett sätt som gör att det blir möjligt att 
undvika snedvridning av konkurrensen 
till följd av det geografiska läget för 
potentiella användare inom EU.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att operatörer i medlemsstater som Grekland inte försätts i ett 
ogynnsamt läge på grund av sin geografiska belägenhet eller hindras av eventuella 
begränsningar av möjligheten att anlägga lagringsplatser.

Ändringsförslag 386
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Operatörer som driver transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid får vägra 
tillträde på grundval av bristande kapacitet. 
All sådan vägran ska vederbörligen 
motiveras.

3. Operatörer som driver transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid får vägra 
tillträde på grundval av bristande kapacitet
eller när det är ekonomiskt orimligt. All 
sådan vägran ska vederbörligen motiveras.

Or. en

Motivering

Jämförbara bestämmelser på EU-nivå och nationell nivå på gasmarknaden eller för 
gastransporter innehåller i princip liknande undantag, som är rimliga och motiverade.
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Ändringsförslag 387
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Undantag

1. Omfattande ny CCS-infrastruktur kan
på begäran under en angiven tidsperiod 
undantas från bestämmelserna i artikel 20 
på följande villkor:
a) Att den risk som är förknippad med 
investeringen är sådan att investeringen 
inte skulle kunna genomföras om inte ett 
undantag beviljades.
b) Att undantaget inte skadar
konkurrensen eller CCS-marknadens 
effektiva funktion.
2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter kan, från fall till fall, besluta 
om de undantag som avses i punkt 1. När 
infrastrukturen i fråga är belägen på mer 
än en medlemsstats territorium ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
enas om ett gemensamt beslut. Följande 
villkor ska gälla för beviljande av 
undantag:
a) Att ett undantag kan omfatta hela eller 
en del av den nya infrastrukturens 
kapacitet.
b) Att man vid beslut om beviljande 
undantag ska, från fall till fall, överväga 
behovet av att fastställa villkor för 
undantagets varaktighet samt
icke-diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen. När man beslutar om 
villkoren ska särskild hänsyn tas till 
avtalens varaktighet, den ytterligare 
kapacitet som måste anläggas, projektets 
tidsplan och nationella förhållanden.



PE409.632v01-00 36/71 AM\734311SV.doc

SV

c) Vid beviljande av undantag kan den 
behöriga myndigheten besluta om 
bestämmelser och mekanismer för 
förvaltningen och tilldelningen av 
kapacitet i den mån detta inte förhindrar 
genomförande av långsiktiga avtal.
d) Beslutet om undantag, inklusive 
eventuella villkor, ska vara vederbörligen 
motiverat och ska offentliggöras. 
3. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska införa ett tydligt och 
robust förfarande för överklagande av 
besluten enligt denna artikel. 
4. Villkoren för godkännande av 
undantag enligt denna artikel får inte 
ändras i efterhand utan alla parters 
godkännande.

Or. en

Motivering

Det bör införas en bestämmelse i direktivet om att medlemsstaterna enligt väl definierade 
villkor får bevilja undantag från tredje parters reglerade tillträde till CCS-infrastruktur. 
Utvecklingen av avskiljning och lagring av koldioxid kommer att kräva stora investeringar i
infrastruktur. För att locka till sig tillräckligt med kapital måste investerarna ha förtroende 
för att de kan säkra avkastningen på sina investeringar. Ändringsförslaget bygger på 
artikel 22 i direktiv 2003/55/EG (andra gasdirektivet).

Ändringsförslag 388
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Undantag

1. Omfattande ny CCS-infrastruktur kan 
på begäran under en angiven tidsperiod 
undantas från bestämmelserna i artikel 20 
på följande villkor:
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a) Att den risk som är förknippad med 
investeringen är sådan att investeringen 
inte skulle genomföras om inte ett 
undantag beviljades.
b) Att undantaget inte skadar 
konkurrensen eller CCS-marknadens 
effektiva funktion.
2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter kan, från fall till fall, besluta 
om de undantag som avses i punkt 1. När 
infrastrukturen i fråga är belägen på mer 
än en medlemsstats territorium ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
enas om ett gemensamt beslut. Följande 
villkor ska gälla för beviljande av 
undantag:
a) Att ett undantag kan omfatta hela eller 
en del av den nya infrastrukturens 
kapacitet eller en ändrad eller förstärkt 
kapacitet, totalt eller delvis.
b) Att man vid beslut om beviljande 
undantag ska, från fall till fall, överväga 
behovet av att fastställa villkor för 
undantagets varaktighet och 
icke-diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen. När man beslutar om 
villkoren ska särskild hänsyn tas till 
avtalens varaktighet, den ytterligare 
kapacitet som måste anläggas, projektets 
tidsplan och nationella förhållanden.
c) Att den behöriga myndigheten vid 
beviljande av undantag kan besluta om 
bestämmelser och mekanismer för 
förvaltningen och tilldelningen av 
kapacitet i den mån detta inte förhindrar 
genomförande av långsiktiga avtal.
d) Att beslutet om undantag, inklusive 
eventuella villkor, ska vara vederbörligen 
motiverat och ska offentliggöras.

Or. en
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Motivering

Vi stöder förslaget från International Association of the Oil and Gas Producers (OGP) om 
ändring av artikel 20a (ny) med några mindre ändringar. Eftersom det inte finns någon 
infrastruktur för avskiljande, transport och lagring av koldioxid bör medlemsstaterna kunna
bevilja undantag för tredje parters reglerade tillträde. Jämförbara bestämmelser finns även 
för EU:s respektive medlemsstaternas gasmarknader (gastransport).

Ändringsförslag 389
Adam Gierek

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behovet av att garantera att lämpliga 
bestämmelser utformas för att fastställa 
villkor för gränsöverskridande flöden och 
transitflöden av koldioxid på ett sätt som 
gör att det blir möjligt att undvika 
snedvridning av konkurrensen till följd av 
det geografiska läget för potentiella 
användare inom EU.

Or. pl

Motivering

Det är viktigt att se till att operatörer i medlemsstater som Grekland inte försätts i ett 
ogynnsamt läge på grund av sin geografiska belägenhet eller hindras av eventuella 
begränsningar av möjligheten att anlägga lagringsplatser.

Ändringsförslag 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid gränsöverskridande transporter av 
koldioxid, gränsöverskridande 
lagringsplatser eller gränsöverskridande 

Vid gränsöverskridande transporter av 
koldioxid, gränsöverskridande 
lagringsplatser eller gränsöverskridande 
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lagringskomplex ska de berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
gemensamt uppfylla kraven i detta direktiv 
och i all annan gemenskapslagstiftning.

lagringskomplex ska de berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
gemensamt uppfylla kraven i detta direktiv 
och i all annan gemenskapslagstiftning.
För gränsöverskridande lagringsplatser 
ska den nationella behöriga myndighet
som ansvarar för att bevilja tillstånd vara 
myndigheten i den medlemsstat där den 
största delen av lagringsplatsen sannolikt 
kommer att vara belägen.

Or. de

Motivering

Bidrar till att klargöra ansvar och skadeståndsskyldighet.

Ändringsförslag 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid gränsöverskridande transporter av 
koldioxid, gränsöverskridande 
lagringsplatser eller gränsöverskridande 
lagringskomplex ska de berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
gemensamt uppfylla kraven i detta direktiv 
och i all annan gemenskapslagstiftning.

Vid gränsöverskridande transporter av 
koldioxid, gränsöverskridande 
lagringsplatser eller gränsöverskridande 
lagringskomplex ska de berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
gemensamt uppfylla kraven i detta direktiv 
och i all annan gemenskapslagstiftning.
För gränsöverskridande lagringsplatser 
ska den nationella behöriga myndighet
som ansvarar för att bevilja tillstånd vara 
myndigheten i den medlemsstat där den 
största delen av lagringsplatsen sannolikt 
kommer att vara belägen.

Or. en

Motivering

Klargörande av ansvaret.
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Ändringsförslag 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska inrätta 
och upprätthålla ett register över alla 
stängda lagringsplatser och kringliggande 
lagringskomplex, inbegripet kartor över 
deras rumsliga utsträckning.

1. Den behöriga myndigheten ska inrätta 
och upprätthålla ett register över alla 
stängda lagringsplatser och kringliggande 
lagringskomplex, inbegripet kartor över 
deras rumsliga utsträckning samt annan 
information som är relevant för att 
fastställa att den lagrade koldioxiden är 
permanent och fullständigt innesluten.

Or. de

Motivering

Registret ska innehålla all nödvändig information för att utvärdera och bedöma de risker som 
kan vara förknippade med ett lagringskomplex och verksamhet som kan medföra risker. 
Kartor är inte tillräckligt för detta ändamål.

Ändringsförslag 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Stöd för inledningsfasen

Kommissionen ska senast i slutet av 2008 
utarbeta en finansieringsplan för att 
stödja inledningsfasen av CCS. Från 2008 
till 2012 kan detta 
finansieringsinstrument finansieras med 
oanvända medel från EU-budgeten, och 
från 2013 kan en del av inkomsterna från 
auktioneringen av EU-utsläppsrätter 
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användas.

Or. de

Motivering

Det krävs konkreta finansieringsalternativ för CCS för att projektet ska vara genomförbart 
och tillämpas inom hela EU och för att kunna garantera en allmän tillämpning av dessa 
tekniker.

Ändringsförslag 394
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – led 1 – led a
Direktiv 85/337/EEG
Bilaga I – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Rörledningar för transport av gas, olja 
eller kemikalier och rörledningar för 
transport av koldioxid för geologisk 
lagring, med en diameter över 800 mm 
och en längd över 40 km, inklusive därtill 
hörande tryckstegringsstationer.

16. Rörledningar med en diameter över 
800 mm och en längd över 40 km för 
transport av

a) gas, olja eller kemikalier,
b) koldioxid för geologisk lagring, 
inklusive därtill hörande 
tryckstegringsstationer.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen måste klargöras. Vår tolkning är att de därtill hörande 
tryckstegringsstationer och rörledningar som anges i definitionen faller inom 
tillämpningsområdet för direktivet om miljökonsekvensbedömningar, oavsett vilket slags 
ström som transporteras. Vi föreslår därför följande ordalydelse.
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Ändringsförslag 395
Richard Seeber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 29 – punkt 1 – led a
Direktiv 85/337/EEG
Bilaga I – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Rörledningar för transport av gas, olja 
eller kemikalier och rörledningar för 
transport av koldioxid för geologisk 
lagring, med en diameter över 800 mm och 
en längd över 40 km, inklusive därtill 
hörande tryckstegringsstationer.

16. Rörledningar för transport av gas, olja 
eller kemikalier och rörledningar för 
transport av koldioxid för geologisk 
lagring, med en diameter över 800 mm och 
en längd över 40 km.

Or. en

Motivering

Genom att orden ”inklusive därtill hörande tryckstegringsstationer” finns med i 
ändringsförslaget utan att några gränser för kapaciteten anges, utvidgas tillämpningsområdet 
för direktivet om miljökonsekvensbedömningar utan motivering. Tryckstegringsstationer ska,
som hittills, endast vara föremål för en miljökonsekvensbedömning om vissa 
storlekskategorier uppfylls, och inte oberoende av eventuella gränser.

Ändringsförslag 396
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30 – led – 1 (nytt)
Direktiv 96/61/EG
Artikel 9 – punkt 3 – styckena 3 till 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 9.3 i direktiv 96/61/EG utgår 
tredje, fjärde, femte och sjätte styckena.

Or. en

Motivering

Enligt ETS-direktivet från 2003 är det förbjudet att tillämpa IPPC-direktivet från 1996 för att 
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reglera utsläpp av koldioxid från stora industrianläggningar, förutom vid särskilda 
omständigheter. Eftersom det blir allt viktigare att minska utsläppen av växthusgaser och det 
därför blir nödvändigt att använda andra instrument förutom direktivet om handel med 
utsläppsrätter, till exempel resultatbaserade utsläppsstandarder, är förbudet inte längre 
lämpligt och bör upphävas.

Ändringsförslag 397
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 30 – led – 1 (nytt)
Direktiv 96/61/EG
Artikel 9 – punkt 3 – styckena 3 till 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 9.3 i direktiv 96/61/EG utgår 
tredje, fjärde, femte och sjätte styckena.

Or. en

Motivering

Enligt ETS-direktivet från 2003 är det förbjudet att tillämpa IPPC-direktivet från 1996 för att 
reglera utsläpp av koldioxid från stora industrianläggningar, förutom vid särskilda 
omständigheter. Eftersom det blir allt viktigare att minska utsläppen av växthusgaser och det 
därför blir nödvändigt att använda andra instrument förutom direktivet om handel med 
utsläppsrätter, till exempel resultatbaserade utsläppsstandarder, är förbudet inte längre 
lämpligt och bör upphävas.

Ändringsförslag 398
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 31
Direktiv 2000/60/EG
Artikel 11 – punkt 3 – led j – strecksats 3a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– injektion av koldioxidströmmar för 
lagringsändamål i geologiska formationer 
som av naturliga skäl är permanent 

– injektion av koldioxidströmmar för 
lagringsändamål i geologiska formationer 
som av naturliga skäl är permanent 
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olämpliga för andra ändamål, under 
förutsättning att sådan injektion är tillåten 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG.(*),

olämpliga för andra ändamål och som 
anses vara isolerade formationer när det 
gäller migration av koldioxid, under 
förutsättning att sådan injektion är tillåten 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG*,

Or. en

Motivering

Artikel 31 i förslaget bör ändras till förmån för ”försiktighetsprincipen”.

Ändringsförslag 399
Holger Krahmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I direktiv 2001/80/EG ska följande artikel 
9a införas:

utgår

Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på 300 megawatt eller mer för 
vilka det ursprungliga tillståndet till 
uppförande eller, om inget sådant 
förfarande finns, det ursprungliga 
drifttillståndet har beviljats efter det att 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid och att man gjort en bedömning 
av tillgången till lämpliga lagringsplatser 
och lämpliga transportnät samt av 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

Or. de
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Motivering

CCS befinner sig för fortfarande på forsknings- och utvecklingsstadiet. För närvarande finns 
inga förutsebara fullskaliga tekniska lösningar, varken för koldioxidavskiljning eller för 
transport och lagring av avskilt koldioxid. Man kan följaktligen inte införa bindande 
skyldigheter för sådan teknik ännu. Det är logiskt att även skyldigheten att ha utrymme och 
möjligheter för avskiljning av koldioxid undantas tills det finns belägg för att hela 
CCS-tekniken kan tillämpas på ett hållbart sätt.

Ändringsförslag 400
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Ändring av direktiv 2001/80/EG
I direktiv 2001/80/EG ska följande artikel 
9a införas:
Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på 300 megawatt eller mer för 
vilka det ursprungliga tillståndet till 
uppförande eller, om inget sådant 
förfarande finns, det ursprungliga 
drifttillståndet har beviljats efter det att 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid och att man gjort en bedömning 
av tillgången till lämpliga lagringsplatser 
och lämpliga transportnät samt av 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

Or. en
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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 favours the post combustions techniques.

Ändringsförslag 401
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Ändring av direktiv 2001/80/EG

I direktiv 2001/80/EG ska följande artikel 
9a införas:
Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att alla
förbränningsanläggningar med en 
kapacitet på 300 megawatt eller mer för 
vilka det ursprungliga tillståndet till 
uppförande eller, om inget sådant 
förfarande finns, det ursprungliga 
drifttillståndet har beviljats efter det att 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid och att man gjort en bedömning 
av tillgången till lämpliga lagringsplatser 
och lämpliga transportnät samt av 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.
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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.

Ändringsförslag 402
Iles Braghetto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid och att
man gjort en bedömning av tillgången till 
lämpliga lagringsplatser och lämpliga 
transportnät samt av möjligheten att 
teknikanpassa för koldioxidavskiljning.

Medlemsstaterna ska se till att för alla 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 Megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga tillståndet har beviljats efter 
det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG*, har trätt i kraft, en 
lämplig bedömning görs av tillgången till 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid, att 
tillgången till lämpliga lagringsplatser och 
lämpliga transportnät samt av möjligheten 
att teknikanpassa för koldioxidavskiljning.
De ytterligare kapitalkostnader som detta 
medför och den beräknade tiden för 
teknikanpassning kommer att beaktas vid 



PE409.632v01-00 48/71 AM\734311SV.doc

SV

bedömningen om man ska fortsätta med 
ovanstående åtgärder. När det gäller 
tillstånd som har beviljats för installation 
av ny teknik eller bränslebyte för 
befintliga anläggningar är det inte 
nödvändigt att genomföra den 
ovannämnda bedömningen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 403
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a Artikel 9a

Medlemsstaterna ska se till att alla
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 

1. Medlemsstaterna ska se till att inga
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 200 Megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
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efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid 
anläggningen för den utrustning som 
krävs för att avskilja och komprimera 
koldioxid och att man gjort en bedömning 
av tillgången till lämpliga lagringsplatser 
och lämpliga transportnät samt av 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG* har trätt i kraft, får 
tillstånd om deras verksamhet skulle leda 
till koldioxidutsläpp i atmosfären på
350 g/kWh av energiutbytet.

Or. en

Motivering

Om vi ska uppfylla klimatmålen måste maximala utsläppsgränser fastställas för kraftverk.

Ändringsförslag 404
Norbert Glante

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I direktiv 2001/80/EG ska följande 
artikel 9a införas:

I direktiv 2001/80/EG ska följande 
artikel 9a införas:

Artikel 9a Artikel 9a

Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid och att 
man gjort en bedömning av tillgången till 
lämpliga lagringsplatser och lämpliga 
transportnät samt av möjligheten att 

Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 Megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG* har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid och att 
man gjort en bedömning av tillgången till 
lämpliga lagringsplatser och lämpliga 
transportnät samt av möjligheten att 
teknikanpassa för koldioxidavskiljning.



PE409.632v01-00 50/71 AM\734311SV.doc

SV

teknikanpassa för koldioxidavskiljning. Högeffektiva kraftvärmeverk enligt 
direktiv 2004/8/EEG ska undantas från 
dessa skyldigheter.

Or. de

Motivering

Högeffektiva kraftvärmeverk måste anläggas så nära elkonsumenterna som möjligt. 
Anläggningar för koldioxidavskiljning tar stort utrymme i anspråk, vilket leder till särskilt 
höga kostnader när de är belägna nära bostadsområden. Detta innebär att högeffektiva 
kraftvärmeverk har en tydlig konkurrensnackdel, vilket i sin tur har en negativ inverkan på 
målet att bekämpa klimatförändringen, ett mål som kraftvärmeverk bidrar stort till på grund 
av deras höga effektivitet.

Ändringsförslag 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I direktiv 2001/80/EG ska följande artikel 
9a införas:

I direktiv 2001/80/EG ska följande artikel 
9a införas:

Artikel 9a Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG(*) har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid och att 
man gjort en bedömning av tillgången till 
lämpliga lagringsplatser och lämpliga 
transportnät samt av möjligheten att 
teknikanpassa för koldioxidavskiljning.

Medlemsstaterna ska se till att alla 
förbränningsanläggningar med en kapacitet 
på 300 Megawatt eller mer för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
eller, om inget sådant förfarande finns, det 
ursprungliga drifttillståndet har beviljats 
efter det att Europaparlamentets och rådets 
direktiv XX/XX/EG* har trätt i kraft, har 
tillräckligt med utrymme vid anläggningen 
för den utrustning som krävs för att 
avskilja och komprimera koldioxid och att 
man gjort en bedömning av tillgången till 
lämpliga lagringsplatser och lämpliga 
transportnät samt av den tekniska och 
finansiella möjligheten att anpassa för 
koldioxidavskiljning.
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Or. de

Motivering

Det är inte bara nödvändigt att bedöma om koldioxidavskiljning är tekniskt, utan även 
finansiellt möjligt.

Ändringsförslag 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 ska handla om hela 
förbränningsanläggningen.

Or. en

Motivering

Om vi ska uppfylla klimatmålen måste maximala utsläppsgränser fastställas för kraftverk.

Ändringsförslag 407
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
elproducerande 
förbränningsanläggningar som 
konstruerats med en specificerad 
utgångseffekt på 200 Megawatt eller mer, 
vilkas koldioxidutsläpp förväntas 
överstiga 350gCO2/Kwh och för vilka det 
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ursprungliga tillståndet till uppförande 
ansökts den 1 januari 2015 eller efter
detta, drivs på ett sådant sätt att minst 
90 procent av den avskilda koldioxiden 
transporteras och lagras i en lämplig 
geologisk formation eller en minskning av 
utsläppen till atmosfären nås genom 
andra medel. Om inget tillstånd för 
uppförande finns ska det ursprungliga 
drifttillståndet gälla.

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.

Ändringsförslag 408
John Bowis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
elproducerande 
förbränningsanläggningar som 
konstruerats med en specificerad 
utgångseffekt på 300 Megawatt eller mer, 
vilkas koldioxidutsläpp förväntas 
överstiga 500g CO2/kWh och för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
ansökts den 1 januari 2015 eller efter 
detta, drivs på ett sådant sätt att minst 
90 procent av den avskilda koldioxiden 
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transporteras och lagras i en lämplig 
geologisk formation eller en minskning av 
utsläppen till atmosfären nås genom 
andra medel.
Om inget tillstånd för uppförande finns 
ska det ursprungliga drifttillståndet gälla.

Or. en

Motivering

En utsläppsstandard på 500 g/kWh bör fastställas för alla elproducerande 
förbränningsanläggningar som godkänns från 2015. Detta kommer att garantera att
koldioxidutsläppen från alla framtida anläggningar motsvarar ett modernt gaseldat kraftverk 
(som för närvarande är den effektivaste kolvätetekniken med minst utsläpp). Denna siffra bör 
sänkas i framtiden för att främja ökade utsläppsminskningar.

Ändringsförslag 409
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EEG
Artikel 9a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. År 2012 ska kommissionen genomföra 
en bedömning av läget för den tekniska 
utvecklingen och de senaste vetenskapliga
rönen. Om bedömningen visar att de 
obligatoriska kraven om förbud mot 
användning av kolkraftverk som inte är 
utrustade med teknik för 
koldioxidavskiljning och lagringsplatser
inte kan införas inom den överenskomna 
tidsplanen utan att kostnaderna blir 
oproportionerligt höga för en eller flera 
medlemsstater, ska kommissionen lägga 
fram förslag om undantagsarrangemang 
för finansiering eller flytta fram de datum 
som fastställs i punkt 1a och 1b.

Or. en
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Motivering

CCS-teknik måste vara obligatorisk för kraftverk som får tillstånd från 2015 för att undvika 
att konventionella kolkraftverk fortfarande tas i drift på 2020-talet, vilket skulle hämma 
många andra insatser för att minska utsläppen av koldioxid. Ett obligatoriskt krav kommer att 
bidra till att stimulera den tekniska utvecklingen och sänka kostnaderna, precis som har skett 
inom så många andra miljöpolitiska områden. Vi måste emellertid försäkra oss om att 
”lamporna fortsätter att lysa”! Genom detta ändringsförslag införs en ”nödstoppsmekanism” 
om en eller flera medlemsstater stöter på särskilda problem.

Ändringsförslag 410
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33
Direktiv 2004/35/EG
Bilaga III – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG(*).

14. Transport av koldioxid för geologisk 
lagring samt drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG*.

Or. en

Motivering

Transport av koldioxid bör även tas med i direktivet om miljöansvar (direktiv 2004/35/EG).

Ändringsförslag 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 33
Direktiv 2004/35/EG
Bilaga III – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I bilaga III till direktiv 2004/35/EG ska 
följande läggas till som punkt 14:

I bilaga III till direktiv 2004/35/EG ska 
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följande läggas till som punkt 14:
14. Drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG(*).

14. Drift av lagringsplatser enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
XX/XX/EG* till dess att ansvaret överförs 
till den behöriga myndigheten.

Or. de

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen, som begränsas till driften av lagringsplatser, kan innebära att 
miljöskador som uppstår efter stängning inte skulle täckas av ansvarssystemet enligt 
direktivet om miljöansvar. Genom detta ändringsförslag klargörs att operatören förblir 
ansvarig för att avhjälpa miljöskador till dess att ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten.

Ändringsförslag 412
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Översyn

En översyn av säker geologisk lagring av 
koldioxid ska genomföras till den 30 juni
2011. Under förutsättning att det finns 
bevis för att koldioxid kan hanteras på ett 
säkert och förutsägbart sätt kommer den 
utsläppsgräns som fastställs i artikel 9a i
direktiv 2001/80/EG att tillämpas för alla 
befintliga anläggningar till 2020.

Or. en

Motivering

Till juni 2011 kommer det att finnas tillräckligt med verkliga uppgifter om förmågan att 
förutsäga och hantera lagrat koldioxid. Detta kommer att göra det möjligt att tillämpa 
utsläppsgränsen på 350 g CO2/kWh för alla befintliga kraftverk vars utsläpp överstiger denna 
gräns.
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Ändringsförslag 413
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Översyn

En översyn av säker geologisk lagring av 
koldioxid ska genomföras till den 30 juni 
2011. På villkor att det finns bevis för att 
koldioxid kan hanteras på ett säkert och 
förutsägbart sätt kommer den 
utsläppsgräns som fastställs i artikel 9a i 
direktiv 2001/80/EG att tillämpas för alla 
befintliga anläggningar till 2020.

Or. en

Motivering

Till juni 2011 kommer det att finnas tillräckligt med verkliga uppgifter om förmågan att 
förutsäga och hantera lagrat koldioxid. Detta kommer att göra det möjligt att tillämpa 
utsläppsgränsen på 350 g CO2/kWh för alla befintliga kraftverk vars utsläpp överstiger denna 
gräns.

Ändringsförslag 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Översyn och ytterligare utveckling
1. På grundval av erfarenheten från
tillämpningen av detta direktiv, däribland 
de rapporter som avses i artikel 25, och 
särskilt mot bakgrund av erfarenheten 
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från 
CCS-demonstrationsanläggningarna, ska 
kommissionen, med hänsyn till tekniska 
framsteg och den senaste vetenskapliga 
kunskapen, utarbeta en rapport till 2016 
om tillämpningen av detta direktiv, där 
bland annat följande faktorer ska 
beaktas:
a) Om permanent koldioxidavskiljning på 
detta sätt så långt som möjligt har 
förhindrat eller minskat eventuell negativ 
miljöpåverkan och risker för människors 
hälsa till följd av denna teknik har kunnat 
uteslutas.
b) Tillämpliga bestämmelser för 
elproducerande 
förbränningsanläggningar med en 
specificerad utgångseffekt på 
300 Megawatt eller mer, med hänvisning 
till artikel 32.
c) Bestämmelser om tredje parters 
tillträde (artiklarna 20 och 21).
2. Kommissionen ska lägga fram denna 
rapport för Europaparlamentet och rådet, 
åtföljd av lagstiftningsförslag vid behov.

Or. de

Motivering

Kommissionen bör genomföra en översyn av direktivet mot bakgrund av tekniska framsteg 
och den senaste vetenskapliga kunskapen.

Ändringsförslag 415
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 35a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
1. Kommissionen ska, inom nio månader 
från mottagandet av de rapporter som 
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avses i artikel 25, lägga fram en rapport 
om genomförandet av detta direktiv till 
Europaparlamentet och rådet.
2. I sin rapport ska kommissionen särskilt 
bedöma
- förfaranden för att informera 
kommissionen om lagringstillstånd 
(artikel 10) och beslut om överföring av 
ansvar (artikel 18),
- erfarenheter av de bestämmelser om 
tredje parters tillträde som avses i 
artiklarna 20 och 21,
- möjligheter att införa en skyldighet som 
är tillämplig för projekt för nya stora 
förbränningsanläggningar när det gäller 
avskiljning och lagring av utsläppt 
koldioxid, eller utveckling av projekt för 
anläggningar som görs klara för 
koldioxidavskiljning, och 
tillämpningsområdet för en sådan 
skyldighet,
- vidareutveckling och uppdatering av de 
kriterier som anges i bilagorna I och II.
Kommissionen ska vid behov lägga fram 
ett förslag om översyn av direktivet.

Or. en

Motivering

Den nuvarande kunskapen om geologisk lagring av koldioxid är otillräcklig för att införa 
denna skyldighet nu. Vi föreslår att man överväger införande av ett krav på att anläggningar 
ska göras klara för koldioxidavskiljning, men inte före översynen av direktivet enligt 
artikel 35a. Energisektorn ska inte behöva riskera att bära kostnaderna för CCS-tekniken 
förrän tekniken har testats fullständigt inom ramen för demonstrationsprojekten. De enda 
kostnader som förefaller vara berättigade är kostnader för forskning och utveckling (FoU) 
om avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid.
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Ändringsförslag 416
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [ett år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
mellan dessa bestämmelser och direktivet.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [två år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
mellan dessa bestämmelser och direktivet.

Or. en

Motivering

Den nuvarande kunskapen om geologisk lagring av koldioxid är otillräcklig för att införa 
denna skyldighet nu. Vi föreslår att man överväger införande av ett krav att anläggningar ska 
göras klara för koldioxidavskiljning, men inte före översynen av direktivet enligt artikel 35a. 
Energisektorn ska inte behöva riskera att bära kostnaderna för CCS-tekniken förrän tekniken 
har testats fullständigt inom ramen för demonstrationsprojekten. De enda kostnader som 
förefaller vara berättigade är kostnader för forskning och utveckling (FoU) om avskiljning, 
transport och geologisk lagring av koldioxid.

Ändringsförslag 417
Péter Olajos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [ett år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [två år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
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mellan dessa bestämmelser och direktivet. mellan dessa bestämmelser och direktivet.

Or. en

Motivering

Ett år är för kort tid för att införliva direktivets bestämmelser. Därför föreslås en tvåårig 
period för medlemsstaternas införlivande av direktivet.

Ändringsförslag 418
Chris Davies

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [ett år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
mellan dessa bestämmelser och direktivet.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast [två år efter 
offentliggörandet]. De ska genast 
överlämna alla texter till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell 
mellan dessa bestämmelser och direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 419
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Översyn

Efter det att demonstrationsprojekten på 
tolv månader har slutförts och mot 
bakgrund av de tekniska framstegen ska 
kommissionen, till den 1 januari 2016, 
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utvärdera projektens fungerande och 
genomförbarhet och rapportera om detta. 
På grundval av denna rapport ska
kommissionen lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om en 
ändring av detta direktiv, om så är 
nödvändigt, och ange dess tekniska 
element för att inkludera 
utvärderingsresultaten av miljö- och 
säkerhetsfaktorerna.

Or. en

Motivering

Demonstrationsprojekten kommer att bidra till att den nödvändiga tekniska erfarenheten
förvärvas för en säker och genomförbar användning av CCS-tekniken. När projekten har 
slutförts ska kommissionen utvärdera dem för att ändra förslaget till direktiv enligt de nya 
vetenskapliga rönen och den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 420
Anders Wijkman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Rapporter från kommissionen

1. På grundval av de erfarenheter som 
har förvärvats av avskiljning, geologisk 
lagring och transport av koldioxid och 
mot bakgrund av förändringar i den 
internationella situationen, ska 
kommissionen till den 31 december 2012
offentliggöra en rapport om framstegen 
med utvecklingen och utnyttjandet av 
teknik för avskiljning och lagring av 
koldioxid som produceras i samband med 
kraftgenerering från fossila bränslekällor.
2. Rapporten ska innehålla, men inte vara 
begränsad till, följande punkter:
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• Framsteg med utnyttjandet av tekniken i 
medlemsstaterna genom kommersiella 
demonstrationsprojekt.
• Framsteg med utvecklingen av tekniken, 
däribland avskiljningsprocessens 
energieffektivitet (”energiböter”) och ett 
realistiskt tidsperspektiv för när tekniken 
kan finnas kommersiellt tillgänglig.
• De senaste uppskattningarna av 
kostnaderna i samband med anläggande 
och drift av förbränningsanläggningar 
som är utrustade med sådan teknik.
• De senaste uppskattningarna av 
tillgängligheten och kapaciteten för 
lämplig infrastruktur för transport och 
geologisk lagring av koldioxid i 
medlemsstaterna.
3. På grundval av denna rapport ska 
kommissionen, om så är nödvändigt, 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om 
ändring av direktivet.

Or. en

Motivering

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 EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Ändringsförslag 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 
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ska göras i fyra steg enligt de kriterier som 
anges nedan. Det är tillåtet att avvika från 
ett eller fler av dessa kriterier så länge detta 
inte påverkar beskrivningens och 
bedömningens ändamålsenlighet för att 
fatta beslut enligt artikel 4.

ska, mot bakgrund av den aktuella 
tekniska nivån, göras i fyra steg enligt de 
kriterier som anges nedan. Det är tillåtet att 
avvika från ett eller fler av dessa kriterier 
så länge detta inte påverkar beskrivningens 
och bedömningens ändamålsenlighet för att 
fatta beslut enligt artikel 4.

Or. de

Motivering

Allt det arbete som anges i bilaga I håller inte aktuell teknisk nivå: en del av det hör till 
gränsområdet för forskning och utveckling, eller är helt på FoU-stadiet (t.ex. steg 3.1
punkt b). För att se till att antalet ansökningsformulär och handläggningstiderna hålls inom 
hanterliga gränser, måste det anges att ansökningsdokumenten endast kan utvärderas för 
tillämpningar som håller aktuell teknisk nivå.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 
ska göras i fyra steg enligt de kriterier som 
anges nedan. Det är tillåtet att avvika från 
ett eller fler av dessa kriterier så länge detta 
inte påverkar beskrivningens och 
bedömningens ändamålsenlighet för att 
fatta beslut enligt artikel 4.

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 
ska göras i fyra steg enligt de kriterier som 
anges nedan och på grundval av bästa 
tillgängliga teknik. Det är tillåtet att avvika 
från ett eller fler av dessa kriterier så länge 
detta inte påverkar beskrivningens och 
bedömningens ändamålsenlighet för att 
fatta beslut enligt artikel 4.

Or. en

Motivering

Komplettering.
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Ändringsförslag 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillräckliga uppgifter ska samlas in för att 
upprätta en volymetrisk och dynamisk
tredimensionell (3-D) geologisk modell 
över lagringsplatsen och
lagringskomplexet inklusive takbergarter 
och hydrologiskt sammanlänkade områden. 
Dessa uppgifter ska omfatta åtminstone 
följande egenskaper hos komplexet:

Tillräckliga uppgifter ska samlas in för att 
upprätta en volymetrisk och dynamisk
tredimensionell (3D) modell över 
lagringsplatsen, lagringskomplexet 
inklusive takbergarter och hydrologiskt 
sammanlänkade områden samt tillräckliga 
uppgifter för att utarbeta motsvarande 
framtida utvärderingsscenarier för 
platsen. Dessa uppgifter ska omfatta 
åtminstone följande egenskaper hos 
komplexet:

Or. es

Motivering

Detta krav är särskilt nödvändigt för att utvärdera risker för läckage.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Områden kring lagringskomplexet som 
kan påverkas av lagringen av koldioxid på 
lagringsplatsen.

h) Områden kring lagringskomplexet som 
kan påverkas av lagringen av koldioxid på 
lagringsplatsen samt avgränsning av det 
hydrologiska området.

Or. en

Motivering

Drift av olika lagringsplatser inom samma hydrologiska område påverkar ovillkorligen de 
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andra lagringsplatser som drivs inom det hydrologiska området. Inom ett hydrologiskt 
område kan lagringstillstånd endast utfärdas till en operatör åt gången.

Ändringsförslag 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Områden kring lagringskomplexet som 
kan påverkas av lagringen av koldioxid på 
lagringsplatsen.

h) Områden kring lagringskomplexet som 
kan påverkas av lagringen av koldioxid på 
lagringsplatsen och i tillämpliga fall 
gränserna för det hydrologiska området.

Or. de

Motivering

Ändring för att beakta artikel 3.6a (ny) och artikel 8.1 (ny).

Ändringsförslag 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Möjlig interaktion med annan 
verksamhet (t.ex. undersökning, 
produktion och lagring av kolväten, 
geotermiskt utnyttjande av akviferer).

k) Möjlig interaktion med annan 
verksamhet (t.ex. undersökning, 
produktion och lagring av kolväten),
särskilt konkurrens med förnybara 
energikällor, (t.ex. geotermiskt utnyttjande 
av akviferer) och underjordiska 
vattenreserver.

Or. en

Motivering

Under utvärderingen av lagringsplatser bör särskild uppmärksamhet ägnas åt konkurrensen 
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mellan lagring av koldioxid och förnybara energikällor, såsom geotermiskt utnyttjande av 
akviferer.

Ändringsförslag 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Närhet till de potentiella 
koldioxidkällorna (inbegripet uppskattning 
av den totala potentiella mängden 
koldioxid som ekonomiskt kan bli 
tillgänglig för lagring).

l) Närhet till de potentiella 
koldioxidkällorna (inbegripet uppskattning 
av den totala potentiella mängden 
koldioxid som ekonomiskt kan bli 
tillgänglig för lagring eftersom transporter 
över långa distanser kan bli alltför 
kostsamma), samt tillgång till ett säkert 
och lämpligt transportnät.

Or. en

Motivering

Transport av koldioxid över långa distanser kan bli mycket kostnadskrävande och de 
behöriga myndigheterna måste därför veta om det finns tillräcklig lagringskapacitet 
tillgänglig inom ett visst område.

Ändringsförslag 428
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Möjlig injektionstakt och koldioxidens 
egenskaper.

a) Möjlig injektionstakt och koldioxidens 
egenskaper och förändringar av dessa
enligt temperatur och tryck.

Or. en
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Motivering

Förändringar i koldioxidens fysiska och kemiska egenskaper med temperatur och tryck kan 
påverka säkerhetsbeteckningen och modellresultaten.

Ändringsförslag 429
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kort- och långsiktiga simuleringar (för 
att fastställa vad som händer med 
koldioxiden och hur den beter sig under 
årtionden och årtusenden, bland annat i 
fråga om lösningshastigheten för 
koldioxid i vatten).

e) Kort- och långsiktiga simuleringar (för 
att fastställa vad som händer med 
koldioxiden och hur den beter sig under 
årtionden och årtusenden, bland annat i 
fråga om upplösningstakten för koldioxid i 
vatten).

Or. en

Motivering

Tekniskt klargörande.

Ändringsförslag 430
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Lagringsformationens 
tryck-volymbeteende över tid.

f) Lagringsformationens tryck- och
volymbeteende över tid.

Or. en

Motivering

Tekniskt klargörande.
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Ändringsförslag 431
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 3 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Migrationstakt (från öppna reservoarer). o) Migrationstakt (från reservoarer).

Or. en

Motivering

Öppna reservoarer bör inte tillåtas eftersom de kan utgöra en risk för människor och miljön.

Ändringsförslag 432
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 3 – ledc

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kritiska parametrar som kan påverka 
potentiella läckage (t.ex. maximalt 
reservoartryck, maximal injektionstakt, 
känslighet för olika antaganden i de 
statiska geologiska modellerna, osv.).

c) Kritiska parametrar som kan påverka 
potentiella läckage (t.ex. maximalt 
reservoartryck, maximal injektionstakt, 
temperatur, känslighet för olika 
antaganden i de statiska geologiska 
modellerna, osv.).

Or. en

Motivering

Tekniskt klargörande.
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Ändringsförslag 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Exponeringsbedömning – Grundad på 
beskrivningen av omgivningen och 
befolkningsfördelningen ovanför 
lagringskomplexet och vad som händer 
med koldioxiden och hur den beter sig vid 
eventuella läckage från de potentiella 
läckagevägar som identifierats under 
steg 3.

a) Exponeringsbedömning – Grundad på 
beskrivningen av omgivningen och 
befolkningsfördelningen samt 
verksamheten ovanför lagringskomplexet 
och vad som händer med koldioxiden och 
hur den beter sig vid eventuella läckage 
från de potentiella läckagevägar som 
identifierats under steg 3.

Or. en

Motivering

Bedömningen bör inte bara grundas på omgivningen och befolkningsfördelningen, utan även 
på kringliggande verksamheter.

Ändringsförslag 434
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – Steg 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Effektbedömning – Bedömningen görs 
på grundval av känsligheten hos specifika 
arter, samhällen eller livsmiljöer som kan 
kopplas till potentiella läckagehändelser 
som identifierats under steg 3. När så är 
relevant ska den innefatta effekter av 
exponering för höga halter av koldioxid i 
biosfären (inklusive mark, bottensediment 
och den bentiska zonen – kvävning, 
koldioxidförgiftning) och minskade 
pH-värden i omgivningarna till följd av 
koldioxidläckage. Den ska också innefatta 
en bedömning av effekterna av andra 
substanser som kan finnas i läckande 

b) (Berör inte den svenska versionen.)
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CO2-strömmar (antingen orenheter i 
injektionsströmmarna eller nya substanser 
som bildats genom lagringen av koldioxid). 
Dessa effekter ska beaktas på en tids- och 
rumsskala, och kopplas till en serie 
potentiella läckagehändelser av olika 
omfattning.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 435
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – punkt 1 – led 1.1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Valet av övervakningsteknik ska grundas 
på bästa metoder som finns tillgängliga vid 
tidpunkten för utformandet. Följande 
alternativ ska beaktas och användas när så 
är lämpligt:

Valet av övervakningsteknik ska grundas 
på bästa metoder som finns tillgängliga vid 
tidpunkten för utformandet och ska 
uppdateras i takt med utvecklingen av 
tillgänglig bästa praxis. Följande alternativ 
ska beaktas och användas när så är 
lämpligt:

Or. en

Motivering

Den tekniska utvecklingen går snabbt, så det är viktigt att använda tillgänglig bästa praxis. 
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Ändringsförslag 436
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga II – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Teknik som ger information om 
tryck-volymbeteende och CO2-plymens 
areala/vertikala mättnadsdistribution 
genom tillämpning av den digitala 
3-Dsimuleringen i de tredimensionella 
geologiska modellerna av 
lagringsformationen som upprättats enligt 
artikel 4 och bilaga I.

k) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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