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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, 
direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) 
N:o 1013/2006 muuttamisesta
(KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0018),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0040/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita. 
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 

(15) Jäsenvaltioille pitäisi jättää oikeus 
määrittää, miltä niiden alueeseen kuuluvilta 
alueilta varastointipaikat voidaan valita. 
Sopivan varastointipaikan valinta on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että varastoitu hiilidioksidi 
pysyy paikallaan määrittelemättömään 
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tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei 
ainakaan voisi todennäköisesti esiintyä 
merkittäviä ympäristö- tai 
terveysvaikutuksia. Tämä olisi 
määritettävä karakterisoimalla ja 
arvioimalla mahdollisen 
varastointikompleksin ominaisuudet 
erityisten vaatimusten mukaisesti.

tulevaisuuteen. Varastointiin saisi sen 
vuoksi valita vain sellaisia paikkoja, joissa 
ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa voida 
odottaa vuotoa, jolla voisi olla kielteinen 
vaikutus ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön. Tämä olisi määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollisen varastointikompleksin 
ominaisuudet erityisten vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sana ”merkittävä” jättää tilaa epävarmuudelle.  Ei voida hyväksyä sitä, että kaupallinen 
varastointilupa myönnetään, jos odotetaan tai pidetään todennäköisenä vuotoa, jolla voisi 
olla haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikki varastointilupaluonnokset olisi 
toimitettava komissiolle, jotta se voi antaa 
lausunnon lupaluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa niiden 
toimittamisesta. Kansallisten 
viranomaisten olisi otettava komission 
lausunto huomioon, kun ne päättävät 
luvista, ja niiden olisi perusteltava kaikki 
poikkeamat komission lausunnosta. 
Yhteisön tasolla tehtävän tarkastuksen
pitäisi auttaa varmistamaan, että direktiivin 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti 
kaikkialla yhteisössä, ja sen pitäisi myös 
parantaa yleisön luottamusta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, erityisesti 
direktiivin täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

(18) Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen myöntää
varastointilupaluonnokset. Komissiolla on 
korkeintaan kuukausi aikaa jättää 
vastalause sen jälkeen, kun toimivaltainen 
viranomainen on myöntänyt luvan, ja 
siinä tapauksessa luvan voimassaolo on 
keskeytetty keskustelujen tulokseen 
saakka. Yhteisön tasolla tehtävän 
tutkimuksen pitäisi auttaa varmistamaan, 
että direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja 
sen pitäisi myös parantaa yleisön 
luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, erityisesti direktiivin 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa.

Or. en
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Perustelu

Vaikka menettelystä johtuvat viivästykset olisi pidettävä mahdollisimman lyhyinä, se ,että joku 
jäsenvaltio ei onnistu varmistamaan sitä, että luvilla varastoidaan hiilidioksidia turvallisesti, 
voisi uhata yleistä luottamusta hiilidioksidin talteenottoon koko Euroopassa.  Siksi komission 
on syytä voida tehdä lopullinen tarkastus. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu merkittävistä häiriöistä tai 
vuodoista, tai kun toiminnanharjoittajien 
jättämissä raporteissa tai tehdyissä 
tarkastuksissa käy ilmi, ettei lupaehtoja ole 
noudatettu, tai kun se saa tietoonsa, ettei 
toiminnanharjoittaja jollain muulla tavalla 
täytä lupaehtoja. Jos lupa perutaan, 
toimivaltaisen viranomaisen olisi joko 
myönnettävä uusi lupa tai suljettava 
varastointipaikka. Sillä välin toimivaltaisen 
viranomaisen olisi otettava vastuulleen 
varastointipaikka ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvoitteet. Aiheutuneet 
kustannukset olisi perittävä entiseltä 
toiminnanharjoittajalta niin suuressa 
määrin kuin mahdollista.

(19) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa saatettava se ajan tasalle tai 
peruttava se, muun muassa silloin, kun sille 
on ilmoitettu häiriöistä tai vuodoista, joilla 
voi olla kielteinen vaikutus ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, tai kun 
toiminnanharjoittajien jättämissä 
raporteissa tai tehdyissä tarkastuksissa käy 
ilmi, ettei lupaehtoja ole noudatettu, tai kun 
se saa tietoonsa, ettei toiminnanharjoittaja 
jollain muulla tavalla täytä lupaehtoja. Jos 
lupa perutaan, toimivaltaisen viranomaisen 
olisi joko myönnettävä uusi lupa tai 
suljettava varastointipaikka. Sillä välin 
toimivaltaisen viranomaisen olisi otettava 
vastuulleen varastointipaikka ja kaikki siitä 
johtuvat oikeudelliset velvoitteet. 
Aiheutuneet kustannukset olisi perittävä 
entiseltä toiminnanharjoittajalta niin 
suuressa määrin kuin mahdollista.

Or. en

Perustelu

Sana ”merkittävä” jättää tilaa epävarmuudelle.  
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia 
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen. 

(27) Vastuun siirtämisen jälkeen seuranta 
pitäisi voida lopettaa, mutta se olisi 
aloitettava uudelleen, jos ilmenee vuotoja 
tai merkittäviä häiriöitä. Toimivaltainen 
viranomainen ei saisi periä kustannuksia 
entiseltä toiminnanharjoittajalta vastuun 
siirtämisen jälkeen, ellei vastuun 
siirtämisen perustelemiseksi ole toimitettu 
vääriä tietoja.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
siihen, että sulkemiseen ja sulkemisen 
jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet, 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hakija ennen lupahakemuksen jättämistä
huolehtii rahoituksesta rahavakuuden tai 
muun vastaavan järjestelyn avulla.

(28) Jotta voitaisiin lisätä luottamusta 
siihen, että sulkemiseen ja sulkemisen 
jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet, 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisesta 
johtuvat velvollisuudet sekä tästä 
direktiivistä johtuvat velvollisuudet 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
sattuessa voidaan täyttää, näiden toimien 
rahoitukseen olisi varauduttava. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hakija ennen hiilidioksidin 
injektointiprosessin aloittamista huolehtii 
rahoituksesta rahavakuuden tai muun 
vastaavan järjestelyn avulla

Or. en
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Perustelu

Hyväksyttävän toiminnanharjoittajan rahoitustilanteesta riippuen ei ole tarpeen vaatia 
rahavakuutta ennen varsinaisen työn alkua.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 
Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön 
riitojenratkaisumenettelyjä, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista 
nopeasti.

(29) Hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeudesta 
voitaisiin tehdä edellytys sähkön- ja 
lämmöntuotannon sisämarkkinoille tulolle 
tai kilpailullisen toiminnan harjoittamiselle 
näillä markkinoilla riippuen hiilidioksidin 
ja sen talteenoton ja varastoinnin 
suhteellisista hinnoista. Onkin 
asianmukaista tehdä järjestelyjä sitä varten, 
että mahdolliset käyttäjät saavat tällaisen 
oikeuden. Tämä olisi tehtävä tavalla, josta 
kukin jäsenvaltio voi itse päättää pitäen 
tavoitteenaan oikeudenmukaista ja vapaata 
pääsyä ja ottaen huomioon muun muassa 
käytettävissä olevan tai kohtuullisin 
keinoin käyttöön saatavan siirto- ja 
varastointikapasiteetin sekä sen osuuden 
kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvista 
päästönvähennysvelvoitteistaan, jotka on 
määrä täyttää hiilidioksidin talteenoton ja 
geologisen varastoinnin avulla. 

Or. en

Perustelu

Olisi perustettava riitojenratkaisumenettely, jolla voidaan sovitella muita asioita kuin 
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siirtoverkkojen ja varastojen käyttöoikeuksia.  Katso uusi johdanto-osan 30 a kappale 
jäljempänä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Jäsenvaltioiden on myös otettava 
käyttöön riitojenratkaisumenettelyjä ja 
riippumaton viranomainen, jotta 
hiilidioksidin siirtoverkkojen ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeutta 
koskevat riidat voitaisiin ratkaista 
nopeasti ja jotta voitaisiin tarjota 
sovittelua toimivaltaisen viranomaisen ja 
tutkimus- tai varastointilupien haltijoiden 
välillä erimielisyystapauksissa, jotka 
voisivat muuten johtaa pitkiin 
oikeusprosesseihin.

Or. en

Perustelu

Komission liikenneverkoille ehdottaman riitojenratkaisumenettelyn olisi oltava käytettävissä 
myös muissa asioissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava rekisteri kaikista suljetuista 
varastointipaikoista ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin olisi sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja, jotka 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
on otettava huomioon asiaa koskevissa 

(31) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava rekisteri kaikista toimivista ja 
suljetuista varastointipaikoista ja niitä 
ympäröivistä varastointikomplekseista ja 
pidettävä se ajan tasalla. Rekisteriin olisi 
sisällyttävä myös näiden alueiden 
kolmiulotteista rakennetta kuvaavia 
karttoja, jotka toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on otettava huomioon asiaa 
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suunnittelu- ja lupamenettelyissä. Rekisteri 
on myös toimitettava komissiolle.

koskevissa suunnittelu- ja 
lupamenettelyissä. Rekisteri on myös 
toimitettava komissiolle.

Or. en

Perustelu

Varastointipaikan toiminta voi jatkua hyvinkin kauan. Rekisterien, joita käytetään lähteenä 
moniin muihin tarkoituksiin, on oltava kattavia ja sisällettävä toimivat ja suljetut 
varastointipaikat.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
oikeudellinen kehys hiilidioksidin 
geologista varastointia varten osana 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Or. en

Perustelu

Olisi ilmaistava se, että on vain yksi syy siihen, miksi kukaan pyrkisi varastoimaan 
hiilidioksidia maan alle, ja se on välttää hiilidioksidin pääsyä ilmakehään, missä se pahentaa 
ilmaston lämpenemisen ongelmaa. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on hiilidioksidin pysyvä eristäminen siten, 
että ympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset ja niistä mahdollisesti 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit
voidaan mahdollisimman hyvin estää tai 

2. Geologisen varastoinnin tarkoituksena 
on tarjota vaihtoehto hiilidioksidin 
vapauttamiselle ilmakehään eristämällä 
se pysyvästi ja turvallisesti maan alle
siten, että voidaan mahdollisimman hyvin 
estää kielteiset vaikutukset ihmisten 
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niitä voidaan vähentää. terveyteen tai ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä voidaan pitää hyväksyttävänä vain, jos siinä säädetään hiilidioksidin eristämisestä 
siten, että se on pysyvää, turvallista eikä sillä ole kielteistä vaikutusta ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön.  

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus. 

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin, 
jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden ja 
prosessien tutkimus, kehittäminen tai 
testaus. Sitä sovelletaan kuitenkin 
esittelyhankkeisiin, joissa varastoidaan 
vähintään 100 kilotonnia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada kokemuksia hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevien säännösten 
valvonnasta sääntelemällä Eurooppa-neuvoston ehdottamia esittelyhankkeita. (Ehdotetaan 
myös johdanto-osan 14 kappaleessa.)

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainittujen alueiden ulkopuolelle 
ulottuviin geologisiin muodostumiin ei ole
sallittua.

3. Hiilidioksidin varastointi 1 kohdassa 
mainittujen alueiden ulkopuolelle 
ulottuviin varastointikomplekseihin on
sallittua vain 11 a artiklan ja 
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kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Geologinen muodostuma voi olla valtavan suuri ja ulottua EU:n rajojen ulkopuolelle. Tämän 
direktiivin mukaisten menettelyjen tarvitsee koskea vain niiden varastointikompleksiksi 
määrättyä osaa.

Tämä liittyy ehdotettuun uuteen 11 a artiklaan. Direktiivillä ei suljeta pois hiilidioksidin 
vientiä varastointitarkoituksiin edellyttäen, että noudatetaan tiukkoja ehtoja ja niin kauan, 
kuin ei ole kyse Lontoon yleissopimuksessa kielletystä merenalaisesta varastoinnista.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’varastointipaikalla’ erityistä geologista 
muodostumaa, jota käytetään 
hiilidioksidin varastointiin;

(3) ’varastointipaikalla’ määriteltyä aluetta 
geologisessa muodostumassa, jota 
käytetään hiilidioksidin varastointiin; 
yksittäinen ’varastointipaikka’ voi sisältää 
määriteltyjä alueita erillisissä geologisissa 
muodostumissa eri tasoilla.

Or. en

Perustelu

Varastointipaikka voi olla vain yhdessä erittäin suuren geologisen muodostuman osassa ja 
voi sisältää geologisia muodostumia eri tasoilla.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista hiilidioksidin 
vapautumista varastointikompleksista;

(5) ’vuodolla’ kaikenlaista mitattavissa 
olevaa hiilidioksidin vapautumista 
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varastointikompleksista maan 
pintakerrokseen, ilmakehään tai 
hydrosfääriin, ja se varmistetaan 
tarvittaessa parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa hyödyntävillä 
seurantajärjestelmillä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vuodon määritelmää yhdenmukaistetaan parhaita käytäntöjä koskevien 
IPCC:n suuntaviivojen kanssa, ja sillä pyritään välttämään mahdolliset riidat 
hiilidioksidipäästöjen lähteestä tai laajuudesta.  ”Hydrosfääri” sisältää meret, järvet ja 
kaikki maapallon pintavedet.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’tutkimusluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta;

(8) ’tutkimusluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä tutkimuksen 
sallimisesta, ja siinä eritellään olosuhteet, 
joissa tutkimus voidaan toteuttaa;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’varastointiluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 

(10) ’varastointiluvalla’ toimivaltaisen 
viranomaisen tämän direktiivin 
vaatimusten mukaisesti tekemää kirjallista 
ja perusteltua päätöstä, jolla sallitaan 
hiilidioksidin geologinen varastointi 
varastointipaikassa ja jossa eritellään 
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varastointipaikassa; olosuhteet, joissa varastointi voidaan 
toteuttaa;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön;

(11) ’merkittävällä muutoksella’ muutosta, 
joka voi aiheuttaa vuotoriskin 
suurenemista;

Or. en

Perustelu

Päätavoitteena on välttää vuoto ja kaikki riskit, joita se voi aiheuttaa ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’hiilidioksidivirralla’ hiilidioksidin
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa;

(12) ’hiilidioksidivirralla’ 
talteenottoprosesseista aiheutuvaa aineiden 
virtaa, joka sisältää vähintään 
90 prosenttia hiilidioksidia ja johon ei saa 
lisätä jätettä tai muuta ainetta 
hävittämistä varten;

Or. en

Perustelu

Tämä on erityinen määritelmä 12 artiklan epäselvän ilmauksen ”lähes yksinomaan” 
korvaamiseksi määritelmällä, joka on selkeämpi.  Yli 90 prosenttia voitaisiin vaatia, jos 
harkitaan talteenottoa savukaasuista, mutta se sulkisi todennäköisesti pois lupaavan uuden 
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happipolton.  Koska tasapaino tässä tapauksessa saataisiin argonin, typen ja hapen 
inerttikaasuista, sen ei pitäisi aiheuttaa syytä huoleen.  

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai 
itse varastointipaikan tilassa esiintyvää 
häiriötä, johon voi liittyä vuodon riski;

(16) ’merkittävällä häiriöllä’ mitä tahansa 
injektointi- tai varastointitoiminnoissa tai 
varastointikompleksin toiminnassa
esiintyvää häiriötä, joka lisää merkittävästi
vuodon riskiä;

Or. en

Perustelu

”Merkittävän häiriön” olisi liityttävä nimenomaan mahdollisuuteen, että jotain on voinut 
tapahtua maan pintakerroksen alla, mikä viittaa todelliseen tarpeeseen toteuttaa 
korjaustoimenpiteitä, mahdollisen tulevan vuotoriskin ehkäisemiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) ’korjaavilla toimenpiteillä’ mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi tai 
vuotojen sulkemiseksi, jotta hiilidioksidin 
vapautuminen varastointikompleksista
voidaan estää tai minimoida;

(17) ’korjaavilla toimenpiteillä’ mitä 
tahansa toimenpiteitä, joita toteutetaan 
merkittävien häiriöiden korjaamiseksi, jotta 
vuoto voidaan estää tai pysäyttää;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selvempää määritelmää korjaavista toimenpiteistä, jos havaitaan merkittäviä 
häiriöitä.  Hiilidioksidivuotoa, jolla voi olla kielteinen vaikutus ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön, ei voida hyväksyä.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole
merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei voi 
todennäköisesti esiintyä merkittäviä 
ympäristö- tai terveysvaikutuksia. 

2. Varastointipaikaksi saa valita vain 
sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa voida 
odottaa vuotoa, jolla voisi olla kielteinen 
vaikutus ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Vaatimuksen on oltava täsmällisempi kuin komission ehdotuksessa.  Ei voida hyväksyä sitä, 
että kaupallinen varastointilupa myönnetään, jos odotetaan tai pidetään todennäköisenä 
vuotoa, jolla voisi olla haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Geologisen muodostuman sopivuus 
varastointipaikaksi on määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollinen varastointikompleksi ja sitä 
ympäröivä alue liitteessä I annettujen 
perusteiden mukaisesti.

3. Geologisen muodostuman sopivuus 
varastointipaikaksi on määritettävä 
karakterisoimalla ja arvioimalla 
mahdollinen varastointikompleksi ja sitä 
ympäröivä alue liitteessä I annettujen 
perusteiden mukaisesti ja noudattamalla 
parasta käytäntöä ja suuntaviivoja, jotka 
komissio laatii.

Or. en

Perustelu

Liitteet ovat paras kehys mahdollisen varastointipaikan arviointia varten, mutta 
täytäntöönpanoprosessi paranee edelleen ja yleinen luottamus kasvaa, jos otetaan käyttöön 
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vaatimus, että noudatetaan parasta käytäntöä ja laaditaan suuntaviivat jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tutkimuslupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien ja julkisten 
syrjimättömien arviointiperusteiden 
perusteella.

Menettelyissä on otettava huomioon se, 
että tutkimuslupien haltijat omistavat 
tutkimuksen aikana saadut tiedot ja niillä 
on etusija, jos ne hakevat varastointilupaa 
ennen tutkimusluvan päättymistä. 
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
vaatimuksia tutkimusluvan 
voimassaoloaikana hankittujen tietojen 
myöhemmästä myynnistä tai siirrosta 
helpottaakseen myöhempää kilpailua 
varastointiluvasta, jos tutkimusluvan 
haltija ei halua hakea varastointilupaa tai 
ei täytä muita ehtoja.

Or. en

Perustelu

On ratkaistava ristiriitojen mahdollisuus komission ehdottamissa menettelyissä.  Vaikka 
tutkimus- ja varastointilupien myöntämisprosessin olisi oltava syrjimätön, kaupalliselta 
pohjalta tehtävälle tutkimukselle ei ole kannustinta ilman todennäköisyyttä, että tutkimuksen 
tekijät voivat myös toteuttaa hiilidioksidin varastoinnin tai saavat korvauksen 
investoinnistaan. Tutkimuslupien myöntämisprosessissa olisi siksi otettava huomioon se, että 
se liittyy suoraan myöhempään varastointiluvan myöntämisprosessiin.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle ja enintään 
kahdeksi vuodeksi, ja ne voidaan uusia 
kerran enintään kahdeksi vuodeksi.

3. Tutkimusluvat myönnetään rajatulle 
kolmiulotteiselle alueelle. Luvan 
voimassaoloaika ei saa ylittää ajanjaksoa, 
joka tarvitaan sen mahdollisen 
varastointipaikan tutkimiseen, johon lupa 
on myönnetty. Jäsenvaltio voi jatkaa 
lupaa edellyttäen, että tutkimus 
toteutetaan lupavaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama ajanjakso on monissa tapauksissa liian lyhyt.  Voidaan olettaa, että 
jäsenvaltiot, jotka myöntävät tutkimuslupia, ovat aidosti kiinnostuneita helpottamaan 
hiilidioksidin turvallista varastointia.  Ne saavat siksi itse määritellä omat vaatimuksensa 
tutkimusluvan voimassaoloajalle, ilman että on pelättävä tarpeettomia viivästyksiä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alueelle tänä aikana 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia.

4. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
tutkia mahdollista hiilidioksidin 
varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alueelle tänä aikana 
myönnetä lupia toimintaan, joka häiritsisi 
tutkimuksia ja että kolmansien 
osapuolten, joilla on aikaisempia 
hiilivedyn, hiilen tai muiden mineraalien 
tuotantolupia, etuja ja omistusoikeuksia 
kunnioitetaan ja ylläpidetään, kun 
hiilidioksidin varastointipaikan 
tutkimuslupia myönnetään.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella korostetaan samalla maantieteellisellä alueella toimivien muiden yritysten 
oikeuksia.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tutkimuslupa ei ole voimassa enää 
sen päättymispäivän jälkeen, ellei luvan 
haltija hae sitä ennen varastointilupaa 
samalle alueelle 6 artiklan mukaisesti.
Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus 
hakea varastointilupaa 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti luvan päättymispäivään 
saakka.

Or. en

Perustelu

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data. The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mikään varastointipaikka toimi ilman 
varastointilupaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mikään varastointipaikka toimi ilman 
varastointilupaa, että kullakin 
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varastointipaikalla on vain yksi
toiminnanharjoittaja ja että 
varastointikompleksia ei saa luvan 
voimassaoloaikana käyttää toimintaan, 
joka häiritsee varastointia.

Or. en

Perustelu

Jotta vastuut ovat ehdottoman selviä, varastointipaikkaa kohden on oltava vain yksi 
toiminnanharjoittaja; tätä on korostettava erityisesti siksi, että vältetään ristiriidat 
raakaöljyoikeuksien haltijoiden kanssa offshore-varastoinnissa.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
varastointilupia voivat hakea kaikki tahot, 
joilla on tarvittavat valmiudet, ja että luvat 
myönnetään puolueettomien ja julkisten 
arviointiperusteiden perusteella.

2. Rajoittamatta 5 artiklan 4 a kohdan 
soveltamista, jäsenvaltioiden on pyrittävä 
varmistamaan, että varastointilupia voivat 
hakea kaikki tahot, joilla on tarvittavat 
valmiudet, ja että luvat myönnetään 
puolueettomien ja julkisten syrjimättömien 
arviointiperusteiden perusteella.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamissa menettelyissä on ristiriidan mahdollisuus.  Vaikka sopimusten 
myöntämisen olisi hyvä olla syrjimätöntä, se poistaa kannustimen tutkimustyöltä.  Tarkistus 
on siksi luettava yhdessä 5 artiklan 2 kohdan tarkistuksen kanssa.  
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) hakijan nimi ja osoite ja tarvittaessa
toiminnanharjoittajan nimi ja osoite, jos se 
ei ole sama;

(1) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) osoitus hakijan tai mahdollisen 
toiminnanharjoittajan teknisistä 
valmiuksista;

(2) osoitus mahdollisen 
toiminnanharjoittajan teknisistä 
valmiuksista;

Or. en

Perustelu

On tarpeen osoittaa sen organisaation tekniset valmiudet, joka vastaa suoraan toiminnasta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) injektoitavan ja varastoitavan 
hiilidioksidin kokonaismäärä ja 
suunnitellut lähteet, hiilidioksidivirtojen 
koostumus ja injektointinopeudet;

(4) injektoitavan ja varastoitavan 
hiilidioksidin kokonaismäärä ja 
suunnitellut lähteet, hiilidioksidivirtojen 
koostumus, injektointinopeudet ja -paineet, 
injektiolaitteiden sijainti ja 
siirtomenetelmät;



PR\726692FI.doc 23/55 PE407.716v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Kyseiset tiedot ovat tarpeen, jotta voidaan tehdä asianmukainen arviointi.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) 19 artiklassa vaadittu todiste 
rahavakuudesta tai muusta vastaavasta 
järjestelystä.

(9) 19 artiklassa vaadittu todiste hakijan 
taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä 
suorittaa rahavakuus tai muu vastaava 
järjestely ennen hiilidioksidin 
injektointiprosessin aloittamista.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tarkoituksia varten yrityksen tai sen emoyhtiön taloudellisesta tilanteesta olisi 
oltava riittävät todisteet sillä hetkellä, kun hakemus jätetään.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) ehdotettu direktiivin 2003/4/EY 
mukainen tiedotus- ja 
kuulemissuunnitelma, jolla pyritään 
varmistamaan, että kansalaisten käytössä 
on mahdollisimman hyvät tekniset ja 
muut päätöksentekoa koskevat tiedot, kun 
hakemus jätetään ja kun tarkistuksia 
tehdään, ja että kansalaisilla on 
muodollinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
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Or. en

Perustelu
Vahvistetaan voimassa olevat ympäristötietoa koskevat oikeudelliset vaatimukset.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varastointipaikan hoito on siihen 
teknisesti pätevän ja luotettavan 
luonnollisen henkilön vastuulla; tämän 
henkilön ja muun henkilöstön 
ammatillinen ja tekninen kehittäminen ja 
koulutus on varmistettu;

(b) varastointipaikan hoito on siihen 
teknisesti pätevän ja luotettavan 
taloudellisesti vakaan ja todistetusti 
teknisesti pätevän yrityksen vastuulla;

Or. en

Perustelu

On annettava selkeät ja oikeudellisesti valvottavat vastuualueet. Määritelty teknisesti pätevä 
yritys nimittää sopivat henkilöt hoitamaan paikan jokapäiväisiä tehtäviä.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos useampi kuin yksi 
toiminnanharjoittaja injektoi samaan 
hydrostaattisessa yhteydessä olevaan 
järjestelmään, mahdollinen paineiden 
vuorovaikutus on sellainen, että 
molemmat puolet voivat samaan aikaan 
täyttää tämän direktiivin vaatimukset;

Or. en
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Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, ettei se myönnä lupia kahdelle 
toiminnanharjoittajalle, jotka käyttävät hydrostaattisessa yhteydessä olevaa 
varastointikompleksia, eikä vähiten siksi että jos tapahtuu samanaikaisia injektointeja, on 
vaikea olla täysin varma siitä, miten vastuu jaetaan.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) komissio on antanut lausunnon 
lupaluonnoksesta 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

(2) komissio ei ole antanut kielteistä 
lausuntoa 10 artiklan f kohdan mukaisesti 
tai toimivaltainen viranomainen ja 
komissio ovat päässeet sopimukseen ja se 
on julkaistu saman säännöksen 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto 8 artiklan 2 ja 3 kohdan korvaamiseksi ja säännösten 
sopeuttamiseksi 10 artiklan uuteen sanamuotoon.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) toimivaltainen viranomainen on ottanut 
lausunnon huomioon 10 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

(3) toimivaltainen viranomainen on
antanut selvityksen ja tarvittaessa 
perustelut kaikille kansalaisille, jotka ovat 
tehneet erityisiä ja yksittäisiä 
huomautuksia hakemuksesta ja jotka ovat 
antaneet nimensä ja yhteystietonsa.

Or. en
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Perustelu

Tällä varmistetaan se, että toimivaltaista viranomaista vaaditaan ottamaan täysin huomioon 
erityiset huomautukset, ehdotukset ja huolet, jotka kansalaiset ovat jättäneet 
yksityishenkilöinä eikä vain vetoomuksen tai organisoidun sähköisen vetoomuksen 
allekirjoittajina.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission suorittama
varastointilupaluonnosten tarkastus

Varastointilupien tarkastus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista 
varastointilupaluonnoksista, 
lupahakemuksista ja muusta aineistosta, 
jonka toimivaltainen viranomainen on 
ottanut huomioon päätösluonnosta 
laatiessaan. Komissio voi antaa 
lausunnon lupaluonnoksista kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun ne on 
toimitettu komissiolle.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
seuraavat menettelyt:

(a) Varastointiluvan hakijoiden on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaksi kopiota kaikista 
vaadituista asiakirjoista.
(b) Saatuaan asiakirjat hakijalta 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
kustakin lupahakemuksesta ja kaikesta 
muusta materiaalista, joka toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon, kun 
se tekee päätöstä varastointiluvan 
myöntämisestä.
(c) Komission on vahvistettava vaadittujen 
asiakirjojen vastaanottaminen 
toimivaltaiselle viranomaiselle, kun ne 
saapuvat.
(d) Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle, jos tai kun se 
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myöntää varastointiluvan.
(e) Komission on vahvistettava 
lupailmoituksen vastaanottaminen heti 
sen saavuttua.
(f) Komissio voi kalenterikuukauden 
kuluessa varastointiluvan myöntämistä 
koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta 
ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, 
että sillä on vastalauseita, joiden on 
perustuttava tämän direktiivin 
vaatimuksiin. Kyseiset vastalauseet 
keskeyttävät luvan voimassaolon, kunnes 
toimivaltainen viranomainen ja komissio 
ovat päässeet sopimukseen ja julkaisseet 
sen.
(g) Varastointilupa katsotaan 
hyväksytyksi, jos komissio ei toimita 
vastalauseita määräaikaan mennessä.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle lopullisesta 
päätöksestä ja esitettävä perustelut, jos se 
poikkeaa komission lausunnosta.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että sillä olisi oltava kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle päätöksestään.  Se on byrokraattinen painajainen, eikä sitä mitenkään voida 
hyväksyä. 
Esittelijä katsoo, että komissiolla olisi oltava oikeus tehdä lopullinen tarkastus, koska 
epäonnistuminen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelussa yhdessä jäsenvaltiossa voisi 
uhata yleistä luottamusta hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin koko Euroopassa. 
Tässä tarkistuksessa ehdotettu menettely antaa komissiolle mahdollisuuden työskennellä yhtä 
aikaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään huomattavia muutoksia toteuteta 
ilman että myönnetään uusi varastointilupa 
tämän direktiivin mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään huomattavia muutoksia toteuteta 
ilman että myönnetään uusi varastointilupa 
tämän direktiivin mukaisesti. 
Varastointilupia voidaan tarkistaa 
vähäisten muutosten sallimiseksi 
komission valmistelemien suuntaviivojen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näiden tarkistusten tarkoituksena on lisätä oikeusvarmuutta.  Myös 16 artiklassa annetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus vaatia, että ryhdytään toimiin vuodon 
ehkäisemiseksi, tai ryhtyä itse toimiin.

Myös ilmiantajan tai muun lähteen antamat tiedot voidaan ottaa huomioon (3 a). 

Toimivaltaisen viranomaisen ei pitäisi täytyä odottaa neuvottelujen läpilyöntiä vaatiakseen 
toiminnanharjoittajaa maksamaan, ennen kuin käyttää käytettävissä olevia varoja.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa päivitettävä tai peruttava se:

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarkasteltava uudelleen varastointilupaa ja 
tarvittaessa päivitettävä tai peruttava se tai 
vaadittava luvan haltijaa toteuttamaan 
korjaavia toimenpiteitä:

Or. en



PR\726692FI.doc 29/55 PE407.716v01-00

FI

Perustelu

Katso 11 artiklan 2 kohdan perustelu.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos sille on ilmoitettu merkittävistä 
häiriöistä tai vuodoista 16 artiklan 1 
kohdan mukaisesti;

(a) jos sille on ilmoitettu tai tiedotettu 
merkittävistä häiriöistä tai vuodoista, joilla 
voi olla kielteinen vaikutus ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, 16 artiklan 1 
kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Katso 11 artiklan 2 kohdan perustelu.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun lupa on peruttu 3 kohdan 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on 
joko myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava 
varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes uusi varastointilupa 
on myönnetty. Toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisuuksien mukaan 
perittävä mahdolliset kustannuksensa 
entiseltä toiminnanharjoittajalta.

4. Kun toimivaltainen viranomainen on 
ryhtynyt toimiin varastointiluvan 
tarkistamiseksi, päivittämiseksi tai 
perumiseksi 3 kohdan mukaisesti, 
toimivaltaisen viranomaisen on joko 
myönnettävä uusi varastointilupa tai 
suljettava varastointipaikka 17 artiklan 1 
kohdan c alakohdan mukaisesti. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa toimivaltaisen
viranomaisen on vastattava 
varastointipaikasta ja kaikista siitä 
johtuvista oikeudellisista velvoitteista 
siihen saakka, kunnes uusi varastointilupa 
on myönnetty. Toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisuuksien mukaan 
perittävä mahdolliset kustannuksensa 
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entiseltä toiminnanharjoittajalta, myös 
19 artiklan 2 kohdan mukainen 
rahavakuus.

Or. en

Perustelu

Katso 11 artiklan 2 kohdan perustelu.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Hiilidioksidin vienti kolmansiin maihin 
geologista varastointia varten
1. Kun hiilidioksidia viedään yhteisöstä 
kolmanteen maahan geologista 
varastointia varten, hiilidioksidin haltijan 
on toimitettava hakemus vientilupaa 
varten alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
2. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen antaa hyväksyntää varten 
ilmoituksen kohdevaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
3. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää vientiluvan 
jos:
(a) kohdevaltion toimivaltainen 
viranomainen myöntää luvan;
(b) voidaan varmistaa, että hiilidioksidin 
geologinen varastointi kohdevaltiossa 
tapahtuu tässä direktiivissä esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti;
(c) hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
sovelletaan kohdevaltiossa 
päästökauppajärjestelmää, joka liittyy 
direktiivin 2003/87/EY mukaiseen EU:n 
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päästökauppajärjestelmään. 
4. Hiilidioksidin viennille ei saa myöntää 
lupaa ilman komission erityistä 
suostumusta.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pitäisi sulkea pois mahdollisuutta viedä hiilidioksidia geologista varastointia 
varten tapauksissa, joissa varastointijärjestelyt täyttävät vastaavat turvallisuuskriteerit kuin 
EU:ssa voimassa olevat.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava lähes 
yksinomaan hiilidioksidista. Tästä syystä 
siihen ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta 
ainetta tämän jätteen tai muun aineen 
hävittämiseksi. Hiilidioksidivirrassa voi 
kuitenkin olla pieniä määriä siihen liittyviä 
aineita, jotka ovat peräisin lähteestä tai 
talteenotto- tai injektointiprosessista. 
Näiden aineiden konsentraatioiden on 
oltava alle niiden tasojen, joilla voisi olla 
haitallisia vaikutuksia varastointipaikan ja 
siihen liittyvän siirtoinfrastruktuurin 
eheyteen ja jotka voisivat aiheuttaa 
merkittävän riskin ympäristölle tai rikkoa 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimuksia.

1. Hiilidioksidivirran on koostuttava 
vähintään 90 prosenttisesti
hiilidioksidista. Tästä syystä siihen ei saa 
lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta tämän 
jätteen tai muun aineen hävittämiseksi. 
Hiilidioksidivirrassa voi kuitenkin olla 
pieniä määriä siihen liittyviä aineita, jotka 
ovat peräisin lähteestä tai talteenotto- tai 
injektointiprosessista, ja siihen voidaan 
lisätä merkkiaineita hiilidioksidin 
siirtymisen valvontaa varten. Näiden 
aineiden konsentraatioiden on oltava alle 
niiden tasojen, joilla voisi olla haitallisia 
vaikutuksia varastointipaikan ja siihen 
liittyvän siirtoinfrastruktuurin eheyteen ja 
jotka voisivat aiheuttaa riskin ympäristölle 
tai rikkoa sovellettavan yhteisön 
lainsäädännön vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”lähes yksinomaan” ei ole riittävän selkeä. Yli 90 prosenttia voitaisiin vaatia, jos 
harkitaan talteenottoa savukaasuista, mutta se sulkisi pois lupaavan uuden happipolton.  
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Koska hiilidioksidivirran tasapaino tässä tapauksessa saataisiin argonin, typen ja hapen 
inerttikaasuista, sen ei pitäisi aiheuttaa syytä huoleen.  

Myöskään sana ”merkittävä” ei ole hyväksyttävä.  Vieraiden aineiden keskittymää, joka 
rikkoisi hyväksyttävät normit ja joka aiheuttaisi jonkinlaisen uhan, ei voida hyväksyä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja seuraa 
injektointilaitteistoja, 
varastointikompleksia (mahdollisuuksien 
mukaan myös hiilidioksidipluumia) ja 
tarpeen mukaan ympäröivää aluetta, jotta 
voidaan:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja seuraa 
injektointilaitteistoja, 
varastointikompleksia (myös 
hiilidioksidipluumia) ja tarpeen mukaan 
ympäröivää aluetta, jotta voidaan:

Or. en

Perustelu

Valvontasuunnitelman tärkein osa on määritellä, onko hiilidioksidin varastoinnissa 
tapahtunut merkittäviä muutoksia (erityisesti, onko esiintynyt siirtymistä, joka voisi johtaa 
vuotoon) ja onko ryhdyttävä toimiin niiden käsittelemiseksi.

Hiilidioksidipluumin tarkkailu on tärkeää, jos odotetaan mahdollista vuotoa, joten sanat 
”mahdollisuuksien mukaan” on poistettava.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) vahvistaa varastoidun hiilidioksidin 
määrä;
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Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen perustelu.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) havaita ympäristöön, väestöön tai 
ympäröivän biosfäärin hyödyntäjiin 
kohdistuvat merkittävät kielteiset 
vaikutukset;

(d) havaita ympäristöön, väestöön tai 
ympäröivän biosfäärin hyödyntäjiin 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset;

Or. en

Perustelu

Mitään kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön ei voida hyväksyä, joten 
sana ”merkittävä” on poistettava.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) arvioida, pysyykö varastoitu 
hiilidioksidi täydellisesti eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen.

(f) päivittää varastointipaikan 
turvallisuutta ja eheyttä koskeva arviointi 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä 
arvioida, pysyykö varastoitu hiilidioksidi 
täydellisesti eristettynä määräämättömään 
tulevaisuuteen.

Or. en

Perustelu

Katso 13 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen perustelu.
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seurannan on perustuttava 
seurantasuunnitelmaan, jonka 
toiminnanharjoittaja laatii liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja joka 
toimitetaan toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 5 kohdan ja 9 
artiklan 5 kohdan mukaisesti. Suunnitelma 
on päivitettävä liitteessä II esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja joka tapauksessa 
joka viides vuosi tekniikan kehityksen
huomioon ottamiseksi. Päivitetyt 
suunnitelmat on toimitettava uudelleen 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäviksi.

2. Seurannan on perustuttava 
seurantasuunnitelmaan, jonka 
toiminnanharjoittaja laatii liitteessä II 
esitettyjen vaatimusten mukaisesti, 
mukaan luettuna seurannan 
yksityiskohdat direktiivin 2003/87/EY 
14 artiklan ja 23 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ja joka toimitetaan 
toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäväksi 7 artiklan 5 kohdan ja 9 
artiklan 5 kohdan mukaisesti. Suunnitelma 
on päivitettävä liitteessä II esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja joka tapauksessa 
joka viides vuosi arvioidun vuotoriskin 
muutosten, uuden tieteellisen tiedon ja 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden huomioon ottamiseksi. 
Päivitetyt suunnitelmat on toimitettava 
uudelleen toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksyttäviksi. Seurantasuunnitelman ja 
päivitettyjen suunnitelmien on oltava 
saatavilla julkista tarkastamista varten.

Or. en

Perustelu

Seurantaa ja raportointia koskevien vaatimusten on oltava yhdenmukaisia 
päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin vaatimusten kanssa.
 Sääntelyprosessia on mukautettava saatujen kokemusten ja uuden teknisen tiedon huomioon 
ottamiseksi. 

 Luottamuksen säilyttämiseksi on korostettava, että seurantasuunnitelmien on oltava 
kansalaisten saatavilla.
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) todiste rahavakuuden voimassa 
pitämisestä 19 artiklan ja 9 artiklan 9 
kohdan mukaisesti;

(3) todiste rahavakuuden suorittamisesta ja 
voimassa pitämisestä 19 artiklan ja 9 
artiklan 9 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tarjotaan joustavuutta rahavakuutta koskevaan säännökseen, jotta emoyhtiön 
taloudellinen tilanne voidaan ottaa huomioon. 

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännölliset tarkastukset on tehtävä 
vähintään kerran vuodessa. Niissä on 
tutkittava asiaan kuuluvat injektointi- ja 
seurantalaitteistot sekä kaikki 
varastointikompleksista aiheutuvat 
merkitykselliset ympäristövaikutukset. 

3. Säännölliset tarkastukset on tehtävä 
kerran vuodessa ensimmäisen viiden 
vuoden ajan injektointien alkamisesta ja 
sen jälkeen niin usein, kuin 
toimivaltainen viranomainen katsoo 
tarpeelliseksi. Niissä on tutkittava asiaan 
kuuluvat injektointi- ja seurantalaitteistot 
sekä kaikki varastointikompleksista 
aiheutuvat merkitykselliset 
ympäristövaikutukset. 

Or. en

Perustelu

Jos ongelmia on, ne esiintyvät todennäköisesti pian injektointiprosessin alkamisen jälkeen, ja 
siksi tarvitaan säännöllisiä tarkastuksia.  Kunkin varastointipaikan geologia kuitenkin 
vaihtelee, ja toimivaltaisen viranomaisen olisi määriteltävä pitkän aikavälin 
tarkastusjärjestelystä olosuhteiden mukaan.
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Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen 
ilmetessä toiminnanharjoittaja ilmoittaa 
asiasta välittömästi toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja toteuttaa tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
merkittävien häiriöiden tai vuotojen, joilla 
voi olla kielteinen vaikutus ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön, ilmetessä
toiminnanharjoittaja ilmoittaa asiasta 
välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja toteuttaa tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tarjotaan varastointipaikkojen toiminnanharjoittajille oikeudellista selvyyttä 
antamalla toimivaltaista viranomaista koskeva vaatimus perustella määräyksensä, samalla 
kun vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisen kykyä toimia, jos lupaehtoja rikotaan tai 
aiheutetaan uhkia ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä tai erilaisia toimenpiteitä 
kuin ne, jotka mainitaan korjaavia 
toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa. 
Toimivaltainen viranomainen voi myös 
milloin tahansa toteuttaa itse korjaavia 
toimenpiteitä, jolloin se perii 
kustannukset toiminnanharjoittajalta.

3. Toimivaltainen viranomainen voi 
milloin tahansa vaatia 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan 
lisätoimenpiteitä tai erilaisia toimenpiteitä 
kuin ne, jotka mainitaan korjaavia 
toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa, 
jos korjaavia toimenpiteitä koskevan 
suunnitelman toimet osoittautuvat 
tehottomiksi, jos olosuhteet ovat 
muuttuneet merkittävästi korjaavia 
toimenpiteitä koskevan suunnitelman 
hyväksymisen jälkeen tai jos on olemassa 
sellaisen vuodon riski, jolla voi olla 
kielteinen vaikutus ihmisten terveyteen tai 
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ympäristöön.

Or. en

Perustelu

Katso 16 artiklan 1 kohdan perustelu.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toiminnanharjoittaja ei toteuta 
tarvittavia korjaavia toimenpiteitä, 
toimivaltaisen viranomaisen on itse 
toteutettava korjaavat toimenpiteet ja 
perittävä kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

4. Jos toiminnanharjoittaja ei toteuta 
tarvittavia korjaavia toimenpiteitä sellaisen 
vuodon ehkäisemiseen vaaditussa ajassa,
jolla voisi olla kielteinen vaikutus 
ihmisten terveyteen tai ympäristöön,
toimivaltaisen viranomaisen on itse 
toteutettava korjaavat toimenpiteet ja 
perittävä kustannukset 
toiminnanharjoittajalta.

Or. en

Perustelu

Katso 16 artiklan 1 kohdan perustelu.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
17 artiklan – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toiminnanharjoittajan pyynnöstä, kun 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
luvan;

(b) toiminnanharjoittajan pyynnöstä, kun 
toimivaltainen viranomainen on antanut 
luvan; tai

Or. en
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet on täytettävä sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevan suunnitelman 
perusteella, jonka toiminnanharjoittaja on 
laatinut parhaan käytännön pohjalta ja 
liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. Alustava 
sulkemisen jälkeistä aikaa koskeva 
suunnitelma on toimitettava toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 
kohdan ja 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti. 
Ennen kuin varastointipaikka suljetaan 1 
kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, on 
alustava sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskeva suunnitelma:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet on täytettävä sulkemisen 
jälkeistä aikaa koskevan suunnitelman 
perusteella, jonka toiminnanharjoittaja on 
laatinut parhaan käytännön ja komission 
laatimien suuntaviivojen pohjalta ja 
liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. Alustava 
sulkemisen jälkeistä aikaa koskeva 
suunnitelma on toimitettava toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyttäväksi 7 artiklan 7 
kohdan ja 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti. 
Ennen kuin varastointipaikka suljetaan 1 
kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, on 
alustava sulkemisen jälkeistä aikaa 
koskeva suunnitelma:

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) päivitettävä tarvittaessa, erityisesti
parhaiden käytäntöjen huomioon 
ottamiseksi;

(a) päivitettävä tarvittaessa riskianalyysin, 
parhaiden käytäntöjen ja teknisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi, mutta 
siten ettei anneta uusia kohtuuttomia 
vaatimuksia;

Or. en
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos varastointipaikka on suljettu 17 
artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen. 
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

1. Jos varastointipaikka on suljettu 17 
artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan 
mukaisesti, vastuu suljetusta 
varastointipaikasta ja kaikki siitä johtuvat 
oikeudelliset velvollisuudet on siirrettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle joko sen 
omasta aloitteesta tai toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä, jos ja kun kaikki saatavilla 
oleva näyttö osoittaa, että varastoitu 
hiilidioksidi pysyy täysin eristettynä 
määräämättömään tulevaisuuteen ja 
varastointiluvassa annetut vastuun 
siirtämistä koskevat perusteet on täytetty. 
Toiminnanharjoittajan on laadittava tätä 
varten raportti, jossa kyseisen vaatimuksen 
täyttyminen osoitetaan, ja toimitettava se 
toimivaltaiselle viranomaiselle vastuun 
siirron hyväksymiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus antaa toiminnanharjoittajalle oikeusvarmuutta. Perusteisiin kuuluu tietysti 
vaatimus, että hiilidioksidi on kokonaan eristetty.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
toimittaa toiminnanharjoittajalle yhdessä 3 
kohdassa tarkoitetun hyväksymispäätöksen 
kanssa myös päivitetyt vaatimukset 
varastointipaikan sinetöimiseksi ja 
injektointilaitteistojen purkamiseksi 17 
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Vastuun 

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
toimittaa toiminnanharjoittajalle yhdessä 3 
kohdassa tarkoitetun hyväksymispäätöksen 
kanssa myös päivitetyt ja kohtuulliset 
vaatimukset varastointipaikan 
sinetöimiseksi ja injektointilaitteistojen 
purkamiseksi 17 artiklan 2 ja 3 kohdan
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siirto tapahtuu, kun paikka on sinetöity ja 
injektointilaitteistot on purettu.

mukaisesti. Vastuun siirto tapahtuu, kun 
paikka on sinetöity ja injektointilaitteistot 
on purettu.

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittajalla ei pitäisi olla uhkaa epävarmuudesta, että toimivaltainen 
viranomainen voi esittää sille oikeudellisesti kohtuuttomia vaatimuksia pyrkiessään 
välttämään pitkän aikavälin vastuuta paikasta, joka on direktiivin mukainen.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä, seuranta on aloitettava uudelleen 
ongelman laajuuden ja korjaavien 
toimenpiteiden tehon arvioimiseksi.

5. Kun vastuu on siirretty 1–4 kohdan 
mukaisesti, seuranta voidaan lopettaa. Jos 
kuitenkin ilmenee vuotoja tai merkittäviä 
häiriöitä seurannan ja muiden 
menettelyjen, joita toteutetaan voimassa 
olevan yhteisön lainsäädännön, mukaan 
luettuna direktiivit 92/43/ETY, 
2000/60/EY ja 2006/118/EY, tai muita 
tarkoituksia varten saatujen tietojen 
perusteella, seuranta on aloitettava 
uudelleen ongelman laajuuden ja 
korjaavien toimenpiteiden tehon 
arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittajalta toimivaltaiselle viranomaiselle tapahtuvan vastuun siirtämisen 
ehtona on, ettei vuotoja saa esiintyä ja siksi ei tarvita muodollista seurantajärjestelyä.  
Seurantaa, jolla hiilidioksidin esiintyminen voidaan havaita, vaaditaan useissa voimassa 
olevissa direktiiveissä (luontotyyppidirektiivi, vesipuitedirektiivi, pohjavesidirektiivi), joita 
voidaan täydentää muilla, tällä hetkellä käsiteltävänä olevilla direktiiveillä (esimerkiksi 
meristrategiaa koskeva direktiivi).
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti.

6. Entiseltä toiminnanharjoittajalta ei voi 
periä kustannuksia sen jälkeen, kun vastuu 
on siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
1–4 kohdan mukaisesti. Tätä ei sovelleta
tapauksiin, joissa on osoitettu, että 
toiminnanharjoittajan virheen tai 
laiminlyönnin takia tai tahallisen 
väärentämisen takia 1 kohdan 
tarkoituksia varten annetut todisteet ovat 
perustuneet vääriin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella suojellaan jäsenvaltioita huolimattomilta tai petollisilta 
toiminnanharjoittajilta.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
varastointilupahakemuksen jättämistä sen 
varmistamiseksi, että kaikki tämän 
direktiivin mukaisesti myönnettävästä 
luvasta johtuvat velvollisuudet, myös ne, 
jotka liittyvät sulkemiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan, samoin kuin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisesta johtuvat 
velvollisuudet voidaan täyttää. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hakija hankkii riittävät rahavakuudet tai 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioiden 
määräämien sääntöjen mukaisesti ennen 
hiilidioksidin injektointiprosessin 
aloittamista sen varmistamiseksi, että 
kaikki tämän direktiivin mukaisesti 
myönnettävästä luvasta johtuvat 
velvollisuudet, myös ne, jotka liittyvät 
sulkemiseen ja sen jälkeiseen aikaan, 
samoin kuin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisesta johtuvat velvollisuudet 
voidaan täyttää. 
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Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että rahavakuutta vaaditaan vasta ennen injektointiprosessin aloittamista. Sen 
vaatiminen sitä ennen aiheuttaisi perusteettoman taloudellisen taakan.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot määrittelevät avoimen, 
riskeihin perustuvan arvioinnin 
perusteella hyväksyttävät rahavakuuden 
muodot ottaen huomioon tuotteet, joita 
kansainvälisillä markkinoilla on 
käytettävissä, ja niihin liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida neuvotella menetelmistä, joilla rahavakuus tarjotaan ja jotka 
eivät välttämättä sido pääomaa tai vie hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta monien pk-
yritysten ulottumattomiin.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä tavalla. Jäsenvaltioiden on 
pidettävä tavoitteena oikeudenmukaista ja 
avointa pääsyä ja otettava tässä huomioon:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
käyttöoikeus myönnetään jäsenvaltion 
määräämällä syrjimättömällä tavalla. 
Jäsenvaltioiden on pidettävä tavoitteena 
oikeudenmukaista ja avointa pääsyä ja 
otettava tässä huomioon:

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan sitä, että yritysten, jotka tarjoavat kuljetuskalustoa ja 
varastointipaikkoja, täytyy voida varmistaa asianmukainen tuotto investoinneille ja johtaa 
yrityksiä kaupalliselta pohjalta, lupaehtojen mukaisesti.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarve ottaa huomioon varastointipaikan 
tai hiilidioksidin siirtoverkon omistajan tai 
toiminnanharjoittajan asianmukaisesti 
perustellut kohtuulliset tarpeet sekä 
kaikkien muiden sellaisten varaston tai 
verkon tai niihin liittyvien prosessointi- tai 
käsittelylaitosten käyttäjien edut, joihin 
asia voi vaikuttaa; ja

(d) tarve ottaa huomioon varastointipaikan 
tai hiilidioksidin siirtoverkon omistajan tai 
toiminnanharjoittajan asianmukaisesti 
perustellut kohtuulliset tarpeet ja 
taloudelliset edut, mukaan luettuna niiden 
oikeus pitkäaikaiseen sopimukseen, joka 
koskee liikenne- ja varastointikapasiteetin 
käyttöoikeutta, niin kauan kuin se ei 
rajoita kolmannen osapuolen 
käyttöoikeutta, jos käytössä olevaa 
kapasiteettia ei käytetä täysimääräisesti 
voimassa olevan varastointisuunnitelman 
mukaan, sekä kaikkien muiden sellaisten 
varaston tai verkon tai niihin liittyvien 
prosessointi- tai käsittelylaitosten 
käyttäjien edut, joihin asia voi vaikuttaa; ja

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan sitä, että yritysten, jotka tarjoavat kuljetuskalustoa ja 
varastointipaikkoja, täytyy voida varmistaa asianmukainen tuotto investoinneille ja johtaa 
yrityksiä kaupalliselta pohjalta, lupaehtojen mukaisesti.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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niillä on riitojen ratkaisemiseen soveltuvat 
menettelyt, mukaan luettuna osapuolista 
riippumaton viranomainen, jolla on 
käytettävissään kaikki asiaa koskevat 
tiedot, jotta hiilidioksidin siirtoverkon ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeuksia 
koskevat riidat voidaan ratkaista nopeasti 
ottaen huomioon 20 artiklan 2 kohdassa 
esitetyt perusteet ja näitä käyttöoikeuksia 
koskevissa neuvotteluissa mahdollisesti 
mukana olevien osapuolten lukumäärä.

niillä on riitojen ratkaisemiseen soveltuvat 
menettelyt, mukaan luettuna osapuolista 
riippumaton viranomainen, jolla on 
käytettävissään kaikki asiaa koskevat 
tiedot. 

Viranomaisen olisi pyrittävä:
(a) ratkaisemaan hiilidioksidi-
infrastruktuurin kehittämistä ja
hiilidioksidin siirtoverkon ja 
varastointipaikkojen käyttöoikeuksia 
koskevat riidat nopeasti ottaen huomioon 
20 artiklan 2 kohdassa esitetyt perusteet ja 
näitä käyttöoikeuksia koskevissa 
neuvotteluissa mahdollisesti mukana 
olevien osapuolten lukumäärä;
(b) tarjoamaan sovittelua toimivaltaisen 
viranomaisen ja tutkimus- tai 
varastointiluvan haltijoiden välillä 
erimielisyystapauksissa, jotka muuten 
voisivat johtaa oikeudelliseen riitaan.

Or. en

Perustelu
Riidanratkaisumenettely, joka voi tarjota sovittelua kalliiden ja pitkien oikeudellisten riitojen 
välttämiseksi, on hyödyllinen, eikä sitä pitäisi varata vain siirtoverkkoja koskevien asioiden 
käsittelyyn. Pitäisi voida sovitella myös toimivaltaisen viranomaisen ja toiminnanharjoittajien 
tai luvanhakijoiden välisissä riidoissa. Siksi riidanratkaisusäännöksen tarkistettu versio 
pitäisi sisällyttää uuteen 23 a artiklaan (uusi) – 6 luku (Yleiset säännökset).

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava tai 
nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa tässä 
direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien 
noudattamisesta. Jos viranomaisia 

Jäsenvaltioiden on perustettava tai 
nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa tässä 
direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien 
noudattamisesta. Jos viranomaisia 
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nimetään useampi kuin yksi, näiden 
viranomaisten toiminta tämän direktiivin 
soveltamiseksi on sovitettava yhteen.

nimetään useampi kuin yksi, jäsenvaltion 
on luotava järjestelyt näiden viranomaisten 
toiminnan yhteen sovittamiseksi tämän 
direktiivin soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Teknisestä tarkistuksesta vastaava 

komitea
Komission on perustettava teknisestä 
tarkistuksesta vastaava komitea 
avustamaan parhaita käytäntöjä 
koskevien suuntaviivojen valmistelussa 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
toiminnanharjoittajien käyttöä varten. 
Komitean menettelyjen on oltava avoimia.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Suljettujen varastointipaikkojen rekisteri Varastointipaikkojen rekisteri

Or. en

Perustelu

Varastointipaikan toiminta voi jatkua hyvinkin kauan. Rekisterien, joita käytetään lähteenä 
moniin muihin tarkoituksiin, on oltava kattavia ja sisällettävä toimivat ja suljetut 



PE407.716v01-00 46/55 PR\726692FI.doc

FI

varastointipaikat. Turhan byrokratian välttämiseksi Brysselille ei pitäisi tarjota yksityiskohtia 
jokaisesta muutoksesta kuin joka kolmas vuosi.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava rekisteri kaikista suljetuista 
varastointipaikoista ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin on sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja. 

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava välittömästi rekisteri kaikista 
toimivista ja suljetuista varastointipaikoista 
ja niitä ympäröivistä 
varastointikomplekseista ja pidettävä se 
ajan tasalla. Rekisteriin on sisällyttävä 
myös näiden alueiden kolmiulotteista 
rakennetta kuvaavia karttoja.

Or. en

Perustelu

Katso 24 artiklan otsikon perustelu.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on otettava rekisteri 
huomioon asiaa koskevissa 
suunnittelumenettelyissä ja myönnettäessä 
lupia toiminnalle, joka voi vaikuttaa 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
suljetuissa varastointipaikoissa tai joihin 
kyseinen varastointi voi vaikuttaa. 

2. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on otettava rekisteri 
huomioon asiaa koskevissa 
suunnittelumenettelyissä ja myönnettäessä 
lupia toiminnalle, joka voi vaikuttaa 
hiilidioksidin geologiseen varastointiin 
toimivissa ja suljetuissa 
varastointipaikoissa tai joihin kyseinen 
varastointi voi vaikuttaa. 

Or. en
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Perustelu

Katso 24 artiklan otsikon perustelu.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteri on toimitettava komissiolle, 
kun se on laadittu, ja aina kun sitä 
päivitetään.

3. Rekisteri on toimitettava komissiolle, 
kun se laaditaan. Päivityt kertomukset on 
toimitettava joka kolmas vuosi yhdessä 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kertomusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Katso 24 artiklan otsikon perustelu.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

”9 a artikla ”9 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikissa polttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti on vähintään 300 megawattia 
ja joiden alkuperäinen rakennuslupa, tai 
jos tällaista menettelyä ei ole, 
alkuperäinen käyttölupa on myönnetty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin XX/XX/EY voimaantulon 
jälkeen, on laitosalueella sopiva tila 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
paineistuslaitteistoille, ja että sopivien 
varastointipaikkojen ja sopivien 

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki sähköä tuottavat polttolaitokset, 
joiden suunniteltu nimelliskapasiteetti on 
vähintään 300 megawattia, joiden 
odotetaan tuottavan yli 350 grammaa 
hiilidioksidia kilowattituntia kohden ja 
joihin sovelletaan alkuperäistä 
rakennuslupaa tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen:
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siirtolaitteistojen saatavuus sekä 
hiilidioksidin talteenottolaitteiden 
jälkiasennuksen tekninen toteutettavuus 
on arvioitu.

(a) on sijoitettu ja suunniteltu siten, että 
hiilidioksidin talteenottoa tai muita 
keinoja vastaavan päästövähennyksen 
aikaansaamiseksi on helpotettu; 
(b) ovat saaneet luvan vasta sen jälkeen, 
kun toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt toiminnanharjoittajan 
raportin, jossa ilmoitetaan ehdotettu 
paikka talteenotetun hiilidioksidin 
geologista varastointia varten ja 
ehdotetaan keinoja (ja putken kyseessä 
ollessa reittiä), joilla hiilidioksidi 
siirretään varastointipaikalle. Raportti on 
julkaistava ennen luvan myöntämistä.
Rakennusluvan puuttuessa sovelletaan 
alkuperäistä käyttölupaa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään komission ehdottamaa talteenoton valmiustilaa koskevia 
vaatimuksia.  

350 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohden on määritelty erityisesti kieltämään 
hiilivoimalaitosten rakentaminen, ellei se ole valmis siirtymään lopulta hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin.  Jotta jäsenvaltioille jää kuitenkin jouston varaa, tällainen lupa 
SALLII sähkön ja lämmön yhteistuotantoon soveltuvien kaasulla toimivien voimalaitosten ja 
”tavanomaisten” kaasulla toimivien voimalaitosten rakentamisen, kunhan niissä käytetään 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
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että kaikki sähköä tuottavat 
polttolaitokset, joiden suunniteltu 
nimelliskapasiteetti on vähintään 
300 megawattia, joiden odotetaan 
tuottavan yli 350 grammaa hiilidioksidia 
kilowattituntia kohden ja joihin 
sovelletaan alkuperäistä rakennuslupaa 
1. tammikuuta 2015 alkaen, toimivat 
siten, että vähintään 90 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä otetaan talteen, 
siirretään ja varastoidaan sopivaan 
geologiseen muodostumaan tai että 
vastaava päästövähennys saadaan aikaan 
muilla keinoin.
Rakennusluvan puuttuessa sovelletaan 
alkuperäistä käyttölupaa.”

Or. en

Perustelu

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this Tarkistus in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped. This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs. 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.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development. 

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikki 1 kohdassa tarkoitetut sähköä 
tuottavat polttolaitokset toimivat 
1. tammikuuta 2015 alkaen siten, että 
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vähintään 90 prosenttia niiden 
hiilidioksidipäästöistä otetaan talteen ja 
varastoidaan sopivaan geologiseen 
muodostumaan tai vastaava ilmakehän 
päästöjen vähennys saadaan aikaan 
muilla keinoin.”

Or. en

Perustelu

Tekniikka, jolla hiilidioksidia otetaan talteenotto savukaasuista, on jo käytettävissä ja 
seuraavan vuosikymmenen aikana sen kustannusten odotetaan laskevan huomattavasti.  
Tämän pakollisen vaatimuksen käyttöönotto antaa selvän merkin investoijille ja nopeuttaa 
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan kehitystä.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla
Direktiivi 2001/80/EY
9 a artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 c. Viimeistään vuonna 2015 ja ottaen 
huomioon tekninen kehitys ja 
viimeisimmät tieteelliset todisteet, 
komission on tarkistettava vaatimukset, 
joilla rajoitetaan tämän artiklan 
soveltamista vain sähköä tuottaviin 
polttolaitoksiin, joiden suunniteltu 
nimelliskapasiteetti on vähintään 
300 megawattia ja joiden odotetaan 
tuottavan yli 350 grammaa hiilidioksidia 
kilowattituntia kohden.

Or. en

Perustelu

Vuoteen 2015 mennessä teknisestä kehityksestä riippuen komission olisi syytä harkita sen 
ehdottamista, että hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevia vaatimuksia sovelletaan 
useampiin polttolaitoksiin.
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 
seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti. Yhden tai useamman perusteen 
noudattamisesta voidaan poiketa, mikäli 
karakterisoinnin ja arvioinnin pohjalta 
voidaan edelleen tehdä 4 artiklan mukaiset 
määritykset.

Tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu 
varastointipaikkojen karakterisointi ja 
arviointi on toteutettava neljässä vaiheessa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja 
seuraavassa esitettävien perusteiden 
mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen
voi sallia poikkeamisen yhden tai 
useamman perusteen noudattamisesta, 
mikäli karakterisoinnin ja arvioinnin 
pohjalta voidaan edelleen tehdä 4 artiklan 
mukaiset määritykset. Komissio pyytää 
teknisestä tarkistuksesta vastaavalta 
komitealta tukea valmistellessaan 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
suuntaviivoja, joiden avulla toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käyttää tehokkaasti 
perusteita parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä, mitä tietoja tarvitaan kussakin tapauksessa 
vuotoriskistä tehtäviä asianmukaisia arvioita varten.  Jotkut perusteet ovat epäselviä, ja 
niiden merkitys vaihtelee huomattavasti, joten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevien suuntaviivojen laatiminen on erittäin tärkeää.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – vaihe 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tietoa on kerättävä riittävästi, jotta 
voidaan laatia volumetrinen ja dynaaminen 
kolmiulotteinen geologinen malli 
varastointipaikasta ja 
varastointikompleksista, peitteenä oleva 

Vuotoriskin osoittamiseksi tietoa on 
kerättävä riittävästi, jotta voidaan laatia 
volumetrinen ja dynaaminen 
kolmiulotteinen geologinen malli 
varastointipaikasta ja 
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kivilajiyksikkö mukaan luettuna, sekä 
ympäröivästä alueesta, hydrologisessa 
yhteydessä olevat alueet mukaan luettuina. 
Näiden tietojen on katettava ainakin 
seuraavat kompleksin sisäiset 
ominaispiirteet:

varastointikompleksista, peitteenä oleva 
kivilajiyksikkö mukaan luettuna, sekä 
ympäröivästä alueesta, hydrologisessa 
yhteydessä olevat alueet mukaan luettuina. 
Näiden tietojen on katettava ainakin 
seuraavat varastointikompleksin sisäiset 
ominaispiirteet:

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – vaihe 1 – g kohta

Komission teksti Tarkistus

(g) luonnolliset ja ihmisen tekemät 
mahdolliset hiilidioksidin vuotoreitit;

(g) luonnolliset ja ihmisen tekemät 
mahdolliset hiilidioksidin vuotoreitit, 
mukaan luettuna kaivot ja porakaivot;

Or. en
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PERUSTELUT

Mahdollisuuteen käyttää kivihiiltä sähköenergian tuottamisessa tullaan luottamaan vielä 
useiden vuosikymmenten ajan.  Päästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen 
ilmastonmuutoksen vakavien seurausten estämiseksi on lähes mahdotonta ilman hiilidioksidin 
ilmakehään vapautumisen estämiseen tähtääviä hiilidioksidin talteenoton ja geologisen 
varastoinnin tekniikoita.

Direktiivissä määritetään hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan (CCS) puitteet ja 
edellytykset Euroopassa.  Direktiivissä määritetään niin ikään hiilidioksidin erotusta ja 
varastointia sekä siirtoa putkissa koskevat edellytykset.  Samoin direktiivissä määritetään 
syvällä kallioperässä sijaitsevien varastointipaikkojen valintaa ja turvallista käyttöä koskeva 
menettely. Lainsäädännön mukaan yksityinen toiminnanharjoittaja voi siirtää jäsenvaltiolle 
vastuun hiilidioksidin erittäin pitkäaikaisesta varastoinnista vasta, kun on voidaan osoittaa, 
että vuotomahdollisuus on karsittu nollaan.

Komissio ehdottaa, että kaikki uudet voimalaitokset rakennetaan "CCS-valmiiksi" eli niihin 
voidaan asentaa CCS-laitteisto niiden käyttöajan aikana.

Kaikki ympäristönsuojelijat eivät suhtaudu CCS-tekniikkaan varauksetta; hiilidioksidin 
hautaaminen ei ole ihanteellinen luontoystävällinen ratkaisu.  Se voi kuitenkin toimia 
välittävänä tekniikkana ja auttaa teollistunutta sivilisaatiotamme voittamaan lisäaikaa 
fossiilisista polttoaineista ei ollenkaan hiilipäästöjä aiheuttavaan energiantuotantoon 
siirtymisen sallivien vaihtoehtojen kehittämiseksi.  CCS-tekniikkaa voidaan käyttää 
kaasukäyttöisissä voimalaitoksissa ja hyödyntää suurten teollisuuslaitosten päästöjen 
estämisessä.  Yhdistettynä biomassan käyttöön voimalaitoksissa CCS-tekniikka voi auttaa 
saavuttamaan negatiivisia nettopäästöjä ja täydentämään uusiutuvaa energiaa.  Ensisijaisesti 
CCS-tekniikkaa on kuitenkin käytettävä hiilidioksidiongelman ratkaisemisessa.

Noin 24 prosenttia Euroopan hiilidioksidipäästöistä on peräisin kivihiilestä, mutta määrä on 
vähäinen verrattuna muista lähteistä tuleviin määriin.  Kivihiilen avulla tuotetaan 
Yhdysvaltojen sähköenergiasta 50 prosenttia, Intian sähköenergiasta 70 ja Kiinan 
80 prosenttia.  Pelkästään näissä kolmessa maassa on suunnitteilla noin 850 uutta ja 
korvaavaa hiilikäyttöistä voimalaitosta.  Kysyntä kasvaa nopeasti ja kansainvälinen 
energiajärjestö (IEA) on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä kivihiilen käyttö lisääntyy 
maailmassa noin 70 prosenttia uusiutuvista energialähteistä saatavan sähköenergian tuotannon 
edistämisestä ja energiankäytön vähentämisestä huolimatta.

On erittäin tärkeää kehittää CCS-tekniikan käyttöä Euroopassa.  Jos tekniikan mahdollisuudet 
hyödynnetään täysimääräisesti, saattavat hiilidioksidipäästöt puolittua vuoteen 2050 
mennessä.  Päästökaupan energia-alalle asettamilla päästörajoilla on tärkeä asema 
hiilidioksidipäästöjen vähennysten toteutumisessa ja päästökiintiöiden hinnan tarkoituksena 
on kannustaa rakentamaan hiilikäyttöisiä CCS-varustettuja voimalaitoksia, mutta ennen 
kaikkea merkitystä on kokonaiskuvalla.  

CCS-tekniikkojen käyttö edellyttää laajaa infrastruktuuria, ja vähentää sähkön 
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tuotantoprosessin yleistä tehokkuutta jopa 25 prosenttia.  Tekniikat nostavat hiilen avulla 
tuotetun sähköenergian hintaa, eivätkä tuota lyhyen aikavälin etuja.  Tekniikkojen ainoa 
tarkoitus on estää hiilidioksidipäästöjen vapautuminen ilmakehään ja auttaa maapallon 
lämpötilan kohoamisen torjumisessa.  Jos Euroopan unioni ei toimi esimerkkinä tekniikan 
nopeaa kehittämistä kannustamalla, on turha odottaa, että Intia ja Kiina hyväksyvät tekniikan 
käytön tai sisällyttämisen tulevaan ilmastonmuutosta koskevaan kansainväliseen 
sopimukseen.  Lisääntyvistä hiilikäyttöisistä voimalaitoksista peräisin olevat valtavat 
hiilidioksidipäästömäärät lisääntyvät jokaisena vuonna, jona tekniikkaa ei oteta käyttöön, ja 
hiilidioksidi jää ilmakehään useiksi vuosikymmeniksi. 

Aiheellisiin CCS-tekniikan käyttöä koskeviin julkisiin huolenaiheisiin on vastattava, mutta ne 
on myös asetettava oikeaan mittakaavaan.  On pelätty, että inertin hiilidioksidin kuljetus ja 
varastointi on vaarallista, mutta sitä ei voi edes verrata joka puolella Eurooppaa 
rutiininomaisesti tapahtuvaan metaanin kuljetukseen ja varastointiin.  Tätä myrkyllistä, 
helposti syttyvää ja räjähdysaltista kasvihuonekaasua paitsi varastoidaan maanalaisiin 
varastoihin, myös kuljetetaan miljooniin koteihin, joissa se sytytetään!

Hiilidioksidin talteenottotekniikka on vielä suhteellisen kehittymätön.  On kehitettävä uusia 
tekniikoita ja laajennettava nykyisiä, jotta ne vastaavat suuren polttolaitoksen tarpeisiin.  
Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että nämä esteet ovat helposti ylitettävissä, ja on rohkaisevaa, 
että Alstom totesi ensimmäisenä suurena valmistajana toukokuussa 2008, että CCS-
laitteistolla varustettu tuotantolaitos tuodaan markkinoille vuonna 2015 edellyttäen, että pian 
saadaan käyntiin ehdotetut esittelyhankkeet, joiden avulla voidaan kerätä käytännön 
kokemusta, testata tekniikoita ja alentaa kustannuksia.

On epäilty, ettei hiilidioksidia voida varastoida turvallisesti maan alle, vaan että se saattaa 
vuotaa ilmakehään ja uhata jollain tavalla terveyttä ja tehdä tyhjäksi syyn, minkä vuoksi se 
yleensäkin varastointiin.  Hiilidioksidia esiintyy hengittämässämme ilmassa luonnostaan ja 
vain hyvin suuri keskittymä tietyssä paikassa voi mahdollisesti olla ongelmallinen.  
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on arvioinut, että vuotoa tapahtuu enintään 
yksi prosentti 1000 vuodessa, joka on neljä kertaa pidempi aika kuin koko teollistuneen 
sivilisaation historia.  Esittelijän mielestä mikä tahansa vuoto, jolla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisen terveyteen tai ympäristöön, ei voida kuitenkaan hyväksyä.  

Hiilidioksidin varastoinnista saadut kokemukset ovat vielä rajallisia ja on erittäin tärkeää, että 
varastointipaikat valitaan huolellisesti ja ainoastaan tarkkojen tutkimusten jälkeen, mutta 
vuotoriski on suurimmillaan injektoinnin hetkellä ja heti sen jälkeen.  Tämä ongelma 
saataneen ratkaistua, eikä se jää tulevien sukupolvien huoleksi.  Norjan hallitus on kertonut, 
että 10 vuotta sitten Sleipnerissä, Pohjanmeressä, toteutetun injektio-operaation jälkeen ei ole 
havaittu vuotoja tai liikkumista ennustettujen rajojen ulkopuolella.  Varastoidusta 
hiilidioksidista tulee ajan myötä vakaampaa, jolloin vuodot ovat entistäkin 
epätodennäköisempiä.

Esittelijä kiittää yrityksiltä ja organisaatioilta saamistaan neuvoista ja suosituksista tätä 
mietintöä laadittaessa.  Erityisesti esittelijä kiittää komissiota avusta muutosten valmistelussa 
lakiesityksen tarkistamiseksi ja parantamiseksi.  Lähestymistavoissa on kuitenkin eroja ja 
esittelijä kantaa täyden vastuun päätelmistään ja suosituksistaan.
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CCS-järjestelmien käytön pitkän aikavälin kustannusten odotetaan olevan verrattavissa 
muihin energiantuotantotekniikkoihin, kun otetaan huomioon EU:n päästökaupan kiintiöt, 
mutta nopeat toimijat maksavat korkean hinnan ja vaativat jonkinlaista julkista tukea.  

Eurooppa-neuvosto sitoutui maaliskuussa 2007 tukemaan jopa 12 täysimittaisen CCS-
koelaitoksen rakentamista vuoteen 2015 mennessä.  On toivottavaa, että laitoksille saadaan 
niiden kukoistavan toiminnan takaava lisärahoitus ennen kuin tämä direktiivi tulee voimaan.
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