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Amendement 1
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de Europese 
klimaatbeleidsmaatregelen tot doel dienen 
te hebben om wereldwijd de emissie van 
broeikasgassen te verminderen;

1. benadrukt dat de Europese 
klimaatbeleidsmaatregelen tot doel dienen 
te hebben de Gemeenschap op 
economisch, sociaal en milieugebied zo 
goed mogelijk aan te passen aan de 
klimaatverandering op haar grondgebied;

Or. pl

Amendement 2
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan het speciaal verslag
betreffende de afvang en opslag van 
kooldioxide van de Intergouvernementele
Werkgroep inzake klimaatverandering
(IPCC) uit 2005, waarin CCS werd 
aangewezen als een veelbelovende
technologie voor een snelle vermindering 
van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen, waarmee voor 2100 een 
reductie van maximaal 55% kan worden 
bereikt;

Or. en

Amendement 3
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert aan het feit dat volgens de 
meeste voorspellingen de primaire
energievoorziening minimaal tot het 
midden van de eeuw gedomineerd zal 
blijven worden door fossiele brandstoffen, 
en dat CCS daarom een aanvullende
technologie is die onmisbaar is om voor 
2050 de vereiste reducties van de CO2-
uitstoot te bereiken, in combinatie met 
verbeteringen in de energie-efficiëntie en 
de ontwikkeling van duurzame 
energiesoorten;

Or. en

Amendement 4
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. herinnert aan de belofte die de
Europese Raad op 8 en 9 maart 2007 
heeft gedaan om de bouw en 
ingebruikname voor 2015 van maximaal 
twaalf demonstratiecentrales voor 
duurzame technologieën voor fossiele 
brandstoffen in de commerciële 
energiesector te stimuleren;

Or. en

Amendement 5
Rebecca Harms

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat, ondanks dat de 
opvang en opslag van CO2 (Carbon 
Capture and Storage, CCS) een “end-of-
pipe”-technologie is, deze deel kan 
uitmaken van het Europese klimaatbeleid; 
benadrukt echter dat dit niet mag leiden tot 
vermindering van het aantal energie-
efficiënte maatregelen en van het aantal 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen;

2. is van oordeel dat, ondanks dat de 
opvang en opslag van CO2 (Carbon 
Capture and Storage, CCS) een “end-of-
pipe”-technologie is, deze deel kan 
uitmaken van het Europese klimaatbeleid
op voorwaarde dat de veiligheid en
milieu-integriteit in de gehele keten 
gewaarborgd kunnen worden; benadrukt 
echter dat dit niet mag leiden tot 
vermindering van het aantal energie-
efficiënte maatregelen en van het aantal 
investeringen in hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 6
Rebecca Harms

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat er bindende, strenge 
criteria moeten worden vastgesteld om de 
veiligheid van opslagplaatsen op lange 
termijn te garanderen;

4. benadrukt dat er bindende, strenge 
criteria moeten worden vastgesteld om de 
veiligheid en blijvendheid van 
opslagplaatsen op lange termijn te 
garanderen;

Or. en

Amendement 7
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat demonstratie van
CCS in een vroeg stadium op industriële
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schaal in de EU van essentieel belang is 
om brede commerciële inzet van
milieuveilige CCS vanaf 2020 wereldwijd 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 8
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat CCS, vanwege de 
hoge technische en financiële kosten, een 
energiestructuur zal bevorderen die bestaat 
uit enkele zeer krachtige energiecentrales, 
terwijl daarentegen kleine 
gedecentraliseerde centrales met 
warmtekrachtkoppeling beter geschikt zijn 
om het Europese energierendement met 
20 % te doen toenemen;

7. is van oordeel dat CCS, vanwege de 
hoge technische en financiële kosten, een 
energiestructuur kan bevorderen die 
bestaat uit enkele zeer krachtige 
energiecentrales, terwijl daarentegen kleine 
gedecentraliseerde centrales met 
warmtekrachtkoppeling beter geschikt zijn 
om het Europese energierendement met 
20 % te doen toenemen;

Or. pl

Amendement 9
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. is van oordeel dat CCS de efficiëntie van 
energiecentrales vermindert, en wereldwijd 
tot een hoger kolenverbruik zal leiden;

8. is van oordeel dat CCS de efficiëntie van 
energiecentrales vermindert, en wereldwijd 
tot een hoger kolenverbruik zal leiden; is 
daarom van mening dat CCS zou moeten 
worden beperkt tot eenheden voor de 
omzetting van kolen in gas, met de 
mogelijkheid van het gebruik van 
efficiëntere grondstoffen in 
warmtekracht- en warmte-koude-
krachtsystemen;
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Or. en

Amendement 10
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8a. is van mening dat het een verstandige 
en onontbeerlijke maatregel is om bij de 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool op grotere schaal gebruik te 
maken van de nieuwste koolstofarme 
technologieën voor de verbranding van 
steenkool, die niet alleen een hoge 
energie-efficiëntie hebben, maar ook veel 
minder schadelijk zijn voor het milieu;

Or. pl

Amendement 11
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat toename van het
kolenverbruik zal leiden tot meer 
luchtvervuiling, waaronder de uitstoot van 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 
koolmonoxide (CO), stofdeeltjes en kwik;

Schrappen

Or. pl

Amendement 12
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept dat toename van het 
kolenverbruik zal leiden tot meer 
luchtvervuiling, waaronder de uitstoot van 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 
koolmonoxide (CO), stofdeeltjes en kwik;

9. onderstreept dat toename van de 
verbranding van kolen zal leiden tot meer 
luchtvervuiling, waaronder de uitstoot van 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 
koolmonoxide (CO), stofdeeltjes en kwik;

Or. en

Amendement 13
Rebecca Harms

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. stelt voor dat het CCS-onderzoek 
bekostigd wordt door de energiesector en 
andere verbruikers, en dat 
overheidsmiddelen alleen worden gebruikt 
voor het onderzoek dat gericht is op het 
vaststellen van de benodigde veiligheids-, 
milieu- en controlevereisten;

11. stelt voor dat het CCS-onderzoek 
bekostigd wordt door de energiesector en 
andere verbruikers, en dat 
overheidsmiddelen alleen worden gebruikt 
voor het onderzoek dat gericht is op het 
vaststellen van de benodigde veiligheids-, 
milieu- en controlevereisten; dringt er 
voorts op aan dat eventuele openbare
financiering van CCS vergezeld moet 
gaan van overeenkomsten inzake het 
delen van intellectuele eigendomsrechten; 

Or. en

Amendement 14
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van oordeel dat het gebruik van CCS 
onderhevig moet zijn aan concurrentie en 
dat CCS niet gesubsidieerd dient te 
worden; is van opvatting dat CCS-

12. is van oordeel dat het gebruik van CCS 
onderhevig moet zijn aan concurrentie met 
andere koolstofbeheersende maatregelen
op grond van de overeengekomen limieten 
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installaties gefinancierd dienen te worden 
door de energiesector, indien dit de meest 
geschikte oplossing is om de uitstoot van 
CO2 te verminderen.

van broeikasgasemissies, en dat CCS niet 
gesubsidieerd dient te worden; is van 
opvatting dat CCS-installaties gefinancierd 
dienen te worden door de energiesector, 
indien dit de meest geschikte oplossing is 
om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Or. en

Amendement 15
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is van mening dat CCS een 
energietechnologie is die een impuls krijgt 
door de noodzaak van de bestrijding van 
klimaatverandering en dat de
economische levensvatbaarheid ervan
volledig afhankelijk is van de CO2-prijs; is 
van mening dat de EU-regeling voor de 
emissiehandel (ETS) daarom een geschikt
instrument is voor de instelling van een
projectdemonstratiemechanisme dat 
gedurende de overgangsperiode de 
noodzakelijke stimulansen levert om 
vroegtijdige investering in het CCS-
demonstratieprogramma mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 16
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. stelt voor dat in de Richtlijn 
betreffende de EU ETS een reserve van
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maximaal 500 miljoen quota wordt 
vastgesteld die kunnen worden toegekend 
aan grootschalige commerciële
demonstratieprojecten die zich 
bezighouden met de afvang en
geologische opslag van kooldioxide op het 
grondgebied van de EU;

Or. en

Amendement 17
Pilar Ayuso

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 quater. verzoekt de Commissie de 
noodzakelijke wetgevingsvoorstellen in te 
dienen voor de vaststelling van de
procedures voor de identificatie en
goedkeuring van de
demonstratieprojecten en de toekenning 
van quota aan demonstratieprojecten,
waarbij rekening dient te worden 
gehouden met de volgende criteria:
- er moet worden gezorgd voor de 
ontwikkeling van een breed scala aan
CCS-technologieën, op kostenefficiënte 
wijze en evenwichtig verdeeld over 
verschillende locaties in de EU;
- quota moeten worden toegekend op basis
van de geverifieerde geologische opslag 
van CO2;
- er moet worden voorzien in een grotere 
stimulans voor organisaties die eerder 
overschakelen en voor complexere
technologie en/of transport- en 
opslagconfiguraties;
- er moet worden gewaarborgd dat de 
noodzaak van kostendekking binnen de
demonstratieprojecten in evenwicht is en 
het risico van onverwachte winsten wordt 
vermeden, waarbij de potentiële 
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bemiddelende rol van de Europese
Investeringsbank op dit gebied moet 
worden onderzocht;
- de werking van het
projectdemonstratiemechanisme moet 
beperkt blijven in tijd en omvang, om te 
voorkomen dat de industrie langdurig 
wordt gesteund.

Or. en
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