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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 
96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 2006/12/EG 
en Verordening (EG) nr. 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0018),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0040/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als er geen belangrijk
lekkagerisico bestaat en, in ieder geval, als 
er naar alle waarschijnlijkheid geen 
belangrijke risico's optreden voor het 

(15) De lidstaten moeten het recht 
behouden om de gebieden op hun 
grondgebied te bepalen waarbinnen 
opslaglocaties mogen worden geselecteerd.
De selectie van geschikte opslaglocaties is 
cruciaal om te waarborgen dat het 
opgeslagen CO2 volledig en voor 
onbeperkte tijd ingesloten blijft. Een site 
mag daarom uitsluitend als opslaglocatie 
worden geselecteerd als er onder de 
voorgestelde exploitatievoorwaarden geen 
lekkagerisico wordt verwacht dat 
negatieve gevolgen zou kunnen hebben 
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milieu en de volksgezondheid. Potentiële 
opslagcomplexen moeten daarom worden 
gekarakteriseerd en geëvalueerd 
overeenkomstig specifieke eisen.

voor de volksgezondheid of het milieu.
Potentiële opslagcomplexen moeten 
daarom worden gekarakteriseerd en 
geëvalueerd overeenkomstig specifieke 
eisen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het woord "belangrijk" kan twijfel doen rijzen. Het zou volstrekt 
onaanvaardbaar zijn indien er een commerciële opslagvergunning wordt verleend terwijl ervan 
wordt uitgegaan dat er een lek kan optreden (of dat die kans bestaat), met alle mogelijke 
gevolgen van dien voor de volksgezondheid of het milieu.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle ontwerpopslagvergunningen 
moeten worden ingediend bij de 
Commissie zodat die binnen een 
tijdsbestek van zes maanden advies kan 
uitbrengen over die ontwerp-
vergunningen. Bij hun besluitvorming 
over het al dan niet verlenen van een 
vergunning moeten de nationale 
autoriteiten rekening houden met het 
Commissieadvies en wanneer zij daarvan 
afwijken moeten zij hun besluit 
motiveren. Evaluatie op communautair 
niveau moet bijdragen tot de samenhang 
van de tenuitvoerlegging van de eisen van 
deze richtlijn in het geheel van de 
Gemeenschap en moet zo het vertrouwen 
van het publiek in CCS versterken, met 
name in de eerste periode van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn.

(18) Ontwerpopslagvergunningen worden 
verleend door de daartoe in de respectieve 
lidstaten bevoegde autoriteit. Nadat de 
bevoegde autoriteit een vergunning heeft 
toegekend, beschikt de Commissie over 
maximaal een maand om daartegen 
bezwaar aan te tekenen, in welk geval de 
vergunning in afwachting van het 
resultaat van de daarover gevoerde 
besprekingen wordt opgeschort. Het 
daarnaar op communautair niveau in te 
stellen controleonderzoek moet bijdragen 
tot de samenhang van de tenuitvoerlegging 
van de eisen van deze richtlijn in het 
geheel van de Gemeenschap en moet zo het 
vertrouwen van het publiek in CCS 
versterken, met name in de eerste periode 
van tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Or. en

Motivering

Procedurele termijnen moeten weliswaar tot een minimum worden beperkt, maar anderzijds zou 
het vertrouwen van de bevolking in CCS er in heel Europa onder lijden indien deze of gene 
lidstaat niet zou kunnen waarborgen dat door hem verleende vergunningen garant staan voor 
veilige CO2-opslag.  Daarom is het dienstig dat de Commissie in staat wordt gesteld nog een 
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laatste controle uit te oefenen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van
belangrijke onregelmatigheden of 
lekkages, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten.
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke 
verplichtingen. Voor zover mogelijk 
recupereert de bevoegde autoriteit alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

(19) De bevoegde autoriteit moet de 
opslagvergunning opnieuw evalueren en 
waar nodig bij de tijd brengen of intrekken 
wanneer zij in kennis wordt gesteld van 
onregelmatigheden of lekkages die 
ongunstige gevolgen zouden kunnen 
hebben voor de volksgezondheid of het 
milieu, wanneer uit de door de exploitant 
ingediende verslagen of de uitgevoerde 
milieu-inspecties blijkt dat de 
vergunningsvoorwaarden niet worden 
nageleefd of wanneer zij op de hoogte 
wordt gebracht van andere inbreuken van 
de exploitant op de 
vergunningsvoorwaarden. Na intrekking 
van een vergunning moet de bevoegde 
autoriteit hetzij een nieuwe vergunning 
uitreiken, hetzij de opslaglocatie afsluiten.
Ondertussen moet de bevoegde autoriteit 
de verantwoordelijkheid voor de 
opslaglocatie overnemen, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende wettelijke
verplichtingen. Voor zover mogelijk 
recupereert de bevoegde autoriteit alle 
kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het woord "belangrijk" kan twijfel doen rijzen.  
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op de 
voormalige exploitant.

(27) Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid mag er een einde 
komen aan de monitoring, maar die moet 
opnieuw worden opgestart wanneer er 
lekken of belangrijke onregelmatigheden 
worden waargenomen. Na de overdracht 
van de verantwoordelijkheid worden 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
gemaakte kosten niet langer verhaald op de 
voormalige exploitant, tenzij er onjuiste 
informatie is verstrekt om de overdracht 
van de verantwoordelijkheid te 
rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van 
een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens hij de 
vergunningsaanvraag indient.

(28) Er moet worden voorzien in financiële 
regelingen teneinde het vertrouwen te 
vergroten dat kan worden voldaan aan de 
verplichtingen bij afsluiting en in de 
periode na afsluiting, de verplichtingen 
krachtens Richtlijn 2003/87/EG en de 
verplichtingen in het kader van deze 
richtlijn om corrigerende maatregelen te 
treffen in het geval van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage. De lidstaten 
moeten erop toezien dat de aanvrager van 
een vergunning een financiële regeling, in 
de vorm van een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardig instrument, heeft 
getroffen alvorens met het CO2-
injectieproces wordt begonnen.

Or. en
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Motivering

i) Overbodig woord in het origineel weggelaten

ii) Voorzover de financiële draagkracht van het betrokken bedrijf zulks aannemelijk maakt, hoeft 
het geen financiële zekerheid te verschaffen alvorens met de eigenlijke werkzaamheden een 
aanvang wordt gemaakt.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving. De lidstaten 
moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen om geschillen met betrekking 
tot de toegang tot CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties op 
een snelle manier te kunnen regelen.

(29) Toegang tot de CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties kan 
een voorwaarde worden voor toegang tot 
of concurrerende functionering binnen de 
interne elektriciteits- en warmtemarkt, 
afhankelijk van de relatieve prijs van 
steenkool en CCS. Het is daarom passend 
om regelingen voor potentiële gebruikers te 
treffen om dergelijke toegang te verkrijgen.
Dit moet gebeuren op een door elke lidstaat 
te bepalen manier, waarbij aan de 
doelstellingen van billijke en open toegang 
wordt voldaan en waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de transport-
en opslagcapaciteit die beschikbaar is of 
redelijkerwijs beschikbaar kan worden 
gesteld, alsmede met het aandeel van CO2-
afvang en geologische opslag in de CO2-
reductieverplichtingen overeenkomstig 
internationale wettelijke instrumenten en 
de communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Er moet een geschillenbeslechtingsmechanisme worden vastgesteld om te kunnen bemiddelen in 
aangelegenheden die geen betrekking hebben op toegang tot transportnetwerken en 
-opslagplaatsten. Verwezen wordt naar de onderstaande nieuwe overweging 30 bis.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De lidstaten moeten ook 
geschillenbeslechtingsmechanismen 
vaststellen en een onafhankelijke 
autoriteit oprichten om geschillen met 
betrekking tot de toegang tot CO2-
transportnetwerken en -opslaglocaties op 
een snelle manier te kunnen regelen en 
om bij geschillen die anders zouden 
kunnen uitmonden in langdurige 
rechtsgeschillen te voorzien in 
bemiddeling tussen een ter zake bevoegde 
autoriteit en de houders van exploratie- of 
opslagvergunningen.

Or. en

Motivering

Het door de Commissie voor transportnetwerken voorgestelde 
geschillenbeslechtingsmechanisme moet ook voor andere aangelegenheden kunnen worden 
gebruikt.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De bevoegde autoriteit moet een 
register aanleggen en bij de tijd houden van 
alle afgesloten opslaglocaties en de 
omliggende opslagcomplexen, inclusief 
kaarten van hun ruimtelijke omvang, 
waarmee door de bevoegde nationale 
autoriteiten rekening moet worden 
gehouden bij hun relevante plannings- en 
vergunningsprocedures. Dit register moet 
ook ter kennis worden gebracht van de 
Commissie.

(31) De bevoegde autoriteit moet een 
register aanleggen en bij de tijd houden van 
alle nog in gebruik zijnde en afgesloten 
opslaglocaties en de omliggende 
opslagcomplexen, inclusief kaarten van 
hun ruimtelijke omvang, waarmee door de 
bevoegde nationale autoriteiten rekening 
moet worden gehouden bij hun relevante 
plannings- en vergunningsprocedures. Dit 
register moet ook ter kennis worden 
gebracht van de Commissie.
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Or. en

Motivering

Opslaglocaties kunnen voor zeer lange tijd in gebruik blijven. De aan te leggen registers, die ook 
voor veel andere doeleinden als referentiebron zullen worden gebruikt, moeten compleet zijn en 
zowel nog in gebruik zijnde als reeds afgesloten opslaglocaties omvatten.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2").

1. Bij deze richtlijn wordt een wettelijk 
kader vastgesteld voor de geologische 
opslag van kooldioxide (hierna "CO2"), om 
een bijdrage te leveren in de strijd tegen 
de klimaatverandering.

Or. en

Motivering

Het moet expliciet duidelijk worden gemaakt dat er maar één reden is waarom ondergrondse 
CO2-opslag een nastrevenswaardig doel is, namelijk om te voorkomen dat het gas in de 
atmosfeer terechtkomt en aldus bijdraagt aan het broeikaseffect.  

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het doel van geologische opslag is de 
permanente insluiting van CO2 op een 
dergelijke manier dat negatieve effecten 
op het milieu en resulterende risico's voor 
de volksgezondheid zoveel mogelijk
worden voorkomen of verminderd.

2. Het doel van geologische opslag bestaat 
erin een alternatief te verschaffen voor 
het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer 
door het permanent en op een veilige 
manier ondergronds op te slaan op een 
zodanige wijze dat negatieve gevolgen 
voor de volksgezondheid en het milieu 
worden voorkomen.

Or. en

Motivering

De richtlijn kan alleen als acceptabel worden beschouwd indien zij erin voorziet dat CO2 op een 
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zodanig wijze wordt opgeslagen dat de insluiting permanent en veilig is en geen negatieve 
gevolgen heeft voor volksgezondheid of milieu.  

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procedés.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de geologische opslag van CO2 voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden of 
het beproeven van nieuwe producten en 
procédés. Zij dient echter wel van 
toepassing te zijn op 
demonstratieprojecten met een totale 
geplande opslagcapaciteit van 100 kiloton 
of meer.

Or. en

Motivering

Het is van belang om met het gecontroleerd afvangen en opslaan van CO2 ervaring op te doen 
door regulering van de door de Europese Raad voorgestelde demonstratieprojecten. (Zoals ook 
wordt voorgesteld in overweging 14).

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het is niet toegestaan CO2 op te slaan 
in geologische formaties die gelegen zijn
buiten het in lid 1 bedoelde gebied.

3. Het opslaan van CO2 in 
opslagcomplexen die zich uitstrekken tot
buiten het in lid 1 bedoelde gebied is 
alleen toegestaan indien het in 
overeenstemming is met artikel 11 bis en 
plaatsvindt op een wijze die verenigbaar is 
met de internationale overeenkomsten ter 
zake.

Or. en

Motivering

Een geologische formatie kan van een enorme omvang zijn en zich uitstrekken tot buiten de 
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grenzen van de EU. De in deze richtlijn neergelegde procedures hoeven alleen maar betrekking 
te hebben op de gedeelten van een formatie die als opslagcomplex zijn aangewezen.
Dient te worden gezien in samenhang met het voorgestelde nieuwe artikel 11 bis. De richtlijn 
sluit niet uit dat er CO2 voor opslagdoeleinden wordt geëxporteerd, op voorwaarde dat er aan 
strikte eisen wordt voldaan en voor zover er geen sprake is van onderzeese opslag die in strijd 
zou zijn met het Verdrag van Londen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) 'opslaglocatie', een specifieke 
geologische formatie die gebruikt wordt 
voor de geologische opslag van CO2;

(3) 'opslaglocatie', een afgebakend gebied 
binnen een geologische formatie dat 
gebruikt wordt voor de geologische opslag 
van CO2; een enkele 'opslaglocatie' kan 
een aantal binnen afzonderlijke 
geologische formaties op verschillende 
niveaus afgebakende gebieden omvatten.

Or. en

Motivering

Een opslaglocatie kan zich slechts in een gedeelte van een veel grotere geologische formatie 
bevinden, maar kan ook meerdere geologische formaties op verschillende niveaus omvatten.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 'lekkage', het weglekken van CO2 uit 
het opslagcomplex;

(5) 'lekkage', het meetbaar weglekken van 
CO2 uit het opslagcomplex naar het 
bodemoppervlak, de atmosfeer of de 
hydrosfeer, zo nodig aangetoond met 
behulp van controlesystemen die gebruik 
maken van de beste beschikbare 
technologie;

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt de definitie van lekkage beter af te stemmen op de optimale 
praktijkrichtsnoeren van het IPCC en is bedoeld om eventuele geschillen omtrent de oorsprong 
of omvang van eventuele CO2-lekkages te voorkomen.  Onder 'hydrosfeer' moet worden verstaan 
alle oceanen, meren en wateren aan het aardoppervlak.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 'exploratievergunning', een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming voor de exploratie wordt 
verleend, door de bevoegde autoriteit 
uitgereikt overeenkomstig de eisen van 
deze richtlijn;

(8) 'exploratievergunning', een schriftelijk 
en met redenen omkleed besluit waarbij 
toestemming voor de exploratie wordt 
verleend en waarin de voorwaarden 
worden gespecificeerd waaronder deze 
kan plaatsvinden, door de bevoegde 
autoriteit uitgereikt overeenkomstig de 
eisen van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) 'opslagvergunning', een schriftelijk en 
met redenen omkleed besluit tot 
toestemming van de geologische opslag 
van CO2 in een opslaglocatie, door de 
bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

(10) 'opslagvergunning', een schriftelijk en 
met redenen omkleed besluit tot 
toestemming van de geologische opslag 
van CO2 in een opslaglocatie en waarin de 
voorwaarden worden gespecificeerd 
waaronder deze opslag mag plaatsvinden, 
door de bevoegde autoriteit uitgereikt 
overeenkomstig de eisen van deze richtlijn;

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die aanzienlijke effecten op het milieu tot 
gevolg kan hebben;

(11) 'belangrijke wijziging', een wijziging 
die een groter lekkagerisico tot gevolg kan 
hebben;

Or. en

Motivering

Het voornaamste doel moet erin bestaan lekkage en de eventuele risico's die deze voor de 
volksgezondheid en het milieu tot gevolg kan hebben te voorkomen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) 'CO2-stroom', een stroom stoffen die 
resulteert uit het afvangen van 
kooldioxide;

(12) 'CO2-stroom', een stroom voor ten 
minste uit 90% kooldioxide bestaande 
stoffen die resulteert uit afvangprocessen 
waarbij daaraan geen afval of ander 
materiaal mag worden toegevoegd met het 
doel dat te verwijderen;

Or. en

Motivering

Het betreft hier een specifieke definitie om de vage term 'voor het overgrote gedeelte' die voor 
artikel 12 wordt voorgesteld te vervangen door een omschrijving die meer duidelijkheid biedt.  
Er zou een hoger percentage dan 90% kunnen worden voorgeschreven indien het alleen om 
naverbrandingsafvangprocessen ging, maar dat zou waarschijnlijk ten koste gaan van de 
ontwikkeling van de veelbelovende nieuwe oxygeenverbrandingstechnologie.   Dat hoeft echter 
geen probleem te zijn, aangezien het resterende percentage zou bestaan uit inerte argon-, 
stikstof- en zuurstofgassen.  
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in de toestand 
van de locatie zelf, die het risico van 
lekkage doet ontstaan;

(16) 'belangrijke onregelmatigheid', een 
onregelmatigheid bij de injectie- of 
opslagwerkzaamheden of in het 
functioneren van het opslagcomplex 
waardoor het risico van lekkage wezenlijk 
wordt vergroot;

Or. en

Motivering

De definitie van het begrip "belangrijke onregelmatigheid" moet specifiek slaan op de 
mogelijkheid dat er zich onder het bodemoppervlak wellicht iets heeft voorgedaan dat wijst op 
een reële behoefte aan corrigerende maatregelen om eventuele toekomstige lekkagerisico's te 
voorkomen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) 'corrigerende maatregelen', 
maatregelen om belangrijke 
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkages te dichten teneinde het 
weglekken van CO2 uit het opslagcomplex
te voorkomen of te minimaliseren;

(17) 'corrigerende maatregelen', 
maatregelen om belangrijke 
onregelmatigheden te corrigeren of 
lekkage te voorkomen of te doen 
ophouden;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een duidelijker definitie te geven van de correctieve maatregelen 
die moeten worden getroffen wanneer er belangrijke onregelmatigheden worden opgespoord.  
Eventuele CO2-lekkages die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid of het 
milieu zijn onaanvaardbaar.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage bestaat en er zich naar 
alle waarschijnlijkheid geen belangrijke 
negatieve milieu- of 
volksgezondheidseffecten zullen 
voordoen.

2. Een geologische formatie wordt 
uitsluitend als opslaglocatie geselecteerd 
indien er onder de voorgestelde 
exploitatievoorwaarden geen belangrijk 
risico van lekkage wordt verwacht dat 
negatieve gevolgen zou kunnen hebben 
voor de volksgezondheid of het milieu.

Or. en

Motivering

De gestelde eis moet duidelijker worden omschreven dan in het voorstel van de Commissie het 
geval is.  Het zou volstrekt onaanvaardbaar zijn indien er een commerciële opslagvergunning 
wordt verleend terwijl ervan wordt uitgegaan dat er een lek kan optreden (of dat die kans 
bestaat), met alle mogelijke gevolgen van dien voor de volksgezondheid of het milieu.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geschiktheid van een geologische 
formatie voor gebruik als opslaglocatie 
wordt bepaald door een karakterisering en 
evaluatie van het potentiële opslagcomplex 
en het omgevende gebied overeenkomstig 
de in bijlage I gespecificeerde criteria.

3. De geschiktheid van een geologische 
formatie voor gebruik als opslaglocatie 
wordt bepaald door een karakterisering en 
evaluatie van het potentiële opslagcomplex 
en het omgevende gebied overeenkomstig 
de in bijlage I gespecificeerde criteria en 
door toepassing van optimale praktijken 
en van de door de Commissie te 
ontwikkelen richtsnoeren.

Or. en

Motivering

De bijlagen vormen het essentiële referentiekader dat noodzakelijk is voor de beoordeling van de 
geschiktheid van een potentiële opslaglocatie, maar het implementatieproces en het publieke 
vertrouwen zullen er wel bij varen indien de verplichting wordt ingevoerd tot toepassing van 
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optimale praktijken en vaststelling van richtsnoeren om de bevoegde instanties in de lidstaten te 
ondersteunen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekend gemaakte 
criteria.

2. De lidstaten waarborgen dat de 
procedures voor het verlenen van 
exploratievergunningen open staan voor 
alle entiteiten die over de nodige 
capaciteiten beschikken en dat de 
vergunningen worden verleend op basis 
van objectieve en bekendgemaakte niet-
discriminerende criteria.

De bewuste procedures moeten recht doen 
aan het feit dat de houders van 
exploratievergunningen eigenaar zijn van 
de gegevens die tijdens de exploratie 
worden verkregen en prioriteit dienen te 
krijgen wanneer zij voor het verstrijken 
van de exploratievergunning een 
opslagvergunning aanvragen. De 
lidstaten kunnen voorschriften invoeren 
voor de latere verkoop of overdracht van 
gegevens die tijdens de looptijd van een 
exploratievergunning zijn verkregen ter 
vereenvoudiging van de selectieprocedure 
die eventueel voor de toekenning van een 
opslagvergunning moet worden gevolgd 
indien de houder van de 
exploratievergunning geen 
opslagvergunning wenst aan te vragen of 
niet aan andere voorwaarden voldoet.

Or. en

Motivering

Er moet een oplossing worden gevonden voor de potentiële contradicties in de door de 
Commissie voorgestelde procedures.  Enerzijds mag er niet worden gediscrimineerd, noch bij de 
toekenning van exploratievergunningen, noch bij de toewijzing van in een later stadium te 
verlenen opslagvergunningen, maar anderzijds   wordt het uitvoeren van 
exploratiewerkzaamheden op commerciële basis niet gestimuleerd, tenzij degenen die dat soort 
werk doen de reële mogelijkheid wordt geboden ook CO2-opslag voor hun rekening te nemen of 
voor hun investering te worden beloond. Derhalve moet bij de procedure voor de toekenning van 
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exploratievergunningen recht worden gedaan aan het feit dat deze rechtstreeks is gekoppeld aan 
de procedure voor het in een later stadium toekennen van opslagvergunningen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume en voor een maximumtermijn van 
twee jaar, éénmaal vernieuwbaar met een 
periode van maximaal twee jaar.

3. Exploratievergunningen worden 
verleend voor een gebied met beperkt 
volume. De geldigheidsduur van een 
vergunning mag niet langer zijn dan de 
periode die nodig is voor de exploratie van 
de potentiële locatie waarvoor zij is 
verleend. De lidstaten mogen de 
geldigheidsduur van de vergunning 
verlengen op voorwaarde dat de exploratie 
overeenkomstig de daarvoor geldende 
eisen wordt uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde geldigheidsduur zal in veel gevallen te kort zijn.  Er kan van 
worden uitgegaan dat lidstaten die exploratievergunningen verlenen er een reëel belang bij 
hebben de veilige opslag van CO2 te faciliteren.  Het kan derhalve aan hen worden overgelaten 
hun eigen eisen te bepalen voor wat betreft de geldigheidsduur van  exploratievergunningen, 
zonder te hoeven vrezen dat een en ander onnodige vertragingen met zich mee zal brengen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit te 
voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan.

4. De houder van een exploratievergunning 
beschikt over het exclusieve recht 
exploratiewerkzaamheden met betrekking 
tot het potentiële CO2-opslagcomplex uit 
te voeren. De lidstaten zien erop toe dat 
gedurende de geldigheidsperiode van de 
vergunning geen conflicterend gebruik van 
het complex wordt toegestaan en dat de 
belangen en eigendomsrechten van 
derden die over reeds bestaande 
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koolwaterstof-, steenkool-  of andere 
minerale productievergunningen 
beschikken, bij de toekenning van 
vergunningen voor de exploratie van CO2-
opslaglocaties zullen worden 
gerespecteerd en gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om nadrukkelijk te wijzen op de rechten van andere ondernemingen 
die in hetzelfde geografische gebied opereren.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een exploratievergunning is niet 
meer geldig vanaf de dag waarop zij 
verstrijkt, tenzij de houder ervan vóór die 
datum voor hetzelfde gebied 
overeenkomstig artikel 6 een 
opslagvergunning aanvraagt.
De houder van een exploratievergunning 
heeft het exclusieve recht om 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 vóór 
de vervaldatum daarvan een 
opslagvergunning aan te vragen.  

Or. en

Motivering

Er moet een oplossing worden gevonden voor de potentiële contradicties in de door de 
Commissie voorgestelde procedures.  Enerzijds mag er niet worden gediscrimineerd, noch bij de 
toekenning van exploratievergunningen, noch bij de toewijzing van in een later stadium te 
verlenen opslagvergunningen, maar anderzijds wordt het uitvoeren van 
exploratiewerkzaamheden op commerciële basis niet gestimuleerd, tenzij degenen die dat soort 
werk doen de reële mogelijkheid wordt geboden ook CO2-opslag voor hun rekening te nemen of 
voor hun investering te worden beloond.   Tevens moet ervan worden uitgegaan dat houders van 
exploratievergunningen de intellectuele en commerciële rechten op de door hen vergaarde 
gegevens zullen kunnen behouden, en dat anderen een opslaglocatie niet mogen exploiteren 
tenzij zij de rechten op die gegevens verwerven.  De houders van een exploratievergunning 
dienen derhalve voorrang te krijgen wanneer de procedure voor de toekenning van een 
opslagvergunning ingaat.
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waken erover dat geen 
opslaglocatie wordt geëxploiteerd zonder 
opslagvergunning.

1. De lidstaten waken erover dat geen 
opslaglocatie wordt geëxploiteerd zonder 
opslagvergunning, dat er slechts één 
exploitant is voor elke opslaglocatie, en 
dat er gedurende de geldigheidsperiode 
van de vergunning geen conflicterend 
gebruik van het opslagcomplex wordt 
toegestaan.

Or. en

Motivering

Om te zorgen dat er absolute duidelijkheid heerst omtrent de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen mag er per opslaglocatie slechts één exploitant zijn; een en ander moet duidelijk 
worden onderstreept, met name om potentiële conflicten met houders van  aardolierechten te 
voorkomen in geval van offshore-opslag.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat de
procedures voor het verlenen van 
opslagvergunningen open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve en 
bekendgemaakte criteria.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, 
lid 4 bis, stellen de lidstaten procedures 
vast voor het verlenen van 
opslagvergunningen die beogen te 
waarborgen dat deze open staan voor alle 
entiteiten die over de nodige capaciteiten 
beschikken en dat de vergunningen worden 
verleend op basis van objectieve en 
bekendgemaakte niet-discriminerende 
criteria.  

Or. en

Motivering

Er moet een oplossing worden gevonden voor de potentiële contradicties in de door de 
Commissie voorgestelde procedures. Enerzijds mag er bij de toewijzing van contracten 
principieel niet worden gediscrimineerd, maar anderzijds wordt het uitvoeren van 
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exploratiewerkzaamheden op die manier niet gestimuleerd.  Dit amendement moet derhalve in 
samenhang met het amendement op artikel 5, lid2, worden gelezen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) naam en adres van de aanvrager en, 
wanneer verschillend, van de potentiële 
exploitant;

(1) naam en adres van de potentiële 
exploitant;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) bewijs van technische bekwaamheid 
van de aanvrager of de potentiële 
exploitant;

(2) bewijs van technische bekwaamheid 
van de potentiële exploitant;

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de technische bekwaamheid van de organisatie die rechtstreeks 
verantwoordelijk is voor de operaties wordt vastgesteld.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) de totale hoeveelheid CO2 die zal 
worden geïnjecteerd en opgeslagen, 
alsmede de toekomstige bronnen, de 
samenstelling van de CO2-stromen en de 
injectiesnelheden;

(4) de totale hoeveelheid CO2 die zal 
worden geïnjecteerd en opgeslagen, 
alsmede de toekomstige bronnen, de 
samenstelling van de CO2-stromen, de 
injectiesnelheden en de injectiedruk, de 
locatie van de injectiefaciliteiten en de 
gebruikte vervoermethoden;
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Or. en

Motivering

Deze informatie is van essentieel belang om de situatie goed te kunnen beoordelen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) bewijs van de financiële zekerheid of 
een gelijkwaardige voorziening als vereist 
uit hoofde van artikel 19.

(9) bewijs van de financiële draagkracht 
van de aanvrager en van diens vermogen 
om vóór het begin van het CO2-
injectieproces de zekerheid of een 
gelijkwaardige voorziening als vereist uit 
hoofde van artikel 19 te kunnen bieden;

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze richtlijn dient het voldoende te zijn dat de onderneming of haar 
moedermaatschappij op het moment van indiening van de aanvraag kan aantonen over 
voldoende financiële draagkracht te beschikken.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) een plan om het publiek 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG te 
informeren en te raadplegen met als doel 
ervoor te zorgen dat het bij de eerste 
indiening van de aanvraag en bij 
eventuele latere herzieningen daarvan 
maximale toegang krijgt tot technische en 
andere voor de besluitvorming belangrijke 
informatie, en dat het formeel in de 
gelegenheid wordt gesteld om daarop bij 
de bevoegde autoriteit commentaar te 
leveren.

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt de bestaande wettelijke voorschriften met betrekking tot het verschaffen 
van milieugegevens aan te scherpen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een natuurlijke persoon 
die technisch bekwaam en betrouwbaar is 
om de locatie te beheren; er is gezorgd 
voor professionele en technische 
ontwikkeling en training van die persoon 
en van alle personeel;

b) het beheer van de opslaglocatie in 
handen komt van een financieel gezonde 
onderneming die aantoonbaar over de 
nodige technische bekwaamheid beschikt;

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat er duidelijke, juridisch afdwingbare verantwoordelijkheden 
worden vastgesteld. Een technisch bekwame onderneming zal per definitie personeel aannemen 
dat geschikt is voor het dagelijkse beheer van een locatie.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer er meer dan één exploitant 
CO2 injecteert in hetzelfde hydrostatisch 
aaneengesloten systeem, moeten de 
potentiële drukinteracties zodanig zijn dat 
de beide locaties tegelijkertijd aan de 
eisen van deze richtlijn kunnen voldoen;

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit moet erop toezien dat zij geen vergunning toekent aan twee exploitanten 
die eventueel van hetzelfde hydrostatisch aaneengesloten opslagcomplex gebruik zouden kunnen 
maken, te meer omdat, wanneer er naast elkaar meerdere injecties tegelijk plaatsvinden, moeilijk 
met absolute zekerheid zal kunnen worden bepaald wie precies waarvoor aansprakelijk is.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de Commissie heeft over de ontwerp-
vergunning advies uitgebracht 
overeenkomstig artikel 10, lid 1;

(2) ofwel heeft de Commissie geen 
kennisgeving van bezwaar 
overeenkomstig artikel 10, letter f), 
gedaan, ofwel is er tussen de bevoegde 
autoriteit en de Commissie een akkoord 
bereikt en is dit conform dezelfde bepaling 
openbaar gemaakt;

Or. en

Motivering

Deze formulering wordt door de Commissie bepleit ter vervanging van artikel 8, lid 2, en artikel 
8, lid 3, ten einde de desbetreffende bepalingen in overeenstemming te brengen met de 
voorgestelde nieuwe tekst van artikel 10.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) de bevoegde autoriteit heeft rekening 
gehouden met dit advies overeenkomstig 
artikel 10, lid 2.

(3) de bevoegde autoriteit heeft alle 
burgers die met betrekking tot de 
toepassing hiervan specifieke en 
individuele opmerkingen hebben 
ingediend en die hun naam en 
contactgegevens hebben verstrekt uitleg 
en waar nodig verklarend commentaar 
verschaft.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat van de bevoegde autoriteit wordt verlangd dat zij ten 
volle rekening houdt met specifieke opmerkingen, suggesties en kritiek van burgers die op 
persoonlijke titel en niet alleen maar als ondertekenaar van een petitie of op initiatief van een 
elektronisch georganiseerde lobby optreden.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie van ontwerp-
opslagvergunningen door de Commissie

Opslagvergunningen

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle ontwerp-
opslagvergunningen, aanvragen voor 
vergunningen en al het andere materiaal 
waarop de bevoegde autoriteit zich heeft 
gebaseerd om een ontwerp-
vergunningsbesluit vast te stellen. Binnen 
zes maanden na bedoelde indiening, kan 
de Commissie advies uitbrengen over 
ontwerpvergunningen.

De lidstaten voeren de volgende procedure 
in:
a) Aanvragers van opslagvergunningen 
verstrekken de bevoegde autoriteit alle 
vereiste documentatie in tweevoud.
b) De bevoegde autoriteit verstrekt de 
Commissie, na ontvangst van de 
documentatie van de aanvrager, nadere 
gegevens omtrent elke 
vergunningsaanvraag en alle andere 
informatie waarmee door de bevoegde 
autoriteit rekening moet worden 
gehouden bij het nemen van een 
beslissing over de toekenning van een 
opslagvergunning.
c) De Commissie laat de bevoegde 
autoriteit bij ontvangst van de vereiste 
documentatie weten dat zij deze heeft 
ontvangen.
d) De bevoegde autoriteit stelt de 
Commissie ervan in kennis óf en wanneer 
zij toestemming geeft voor de afgifte van 
een opslagvergunning.
e) De Commissie bevestigt de ontvangst 
van het bericht van toestemming van 
zodra zij dit heeft ontvangen.
f) De Commissie kan de bevoegde 
autoriteit er binnen een kalendermaand 
nadat zij het bericht dat er toestemming 
voor een opslagvergunning is verleend 
heeft ontvangen van in kennis stellen dat 
zij daartegen bezwaren heeft die op de 
vereisten van deze richtlijn moeten zijn 
gebaseerd.  Deze bezwaren schorten de 
vergunning op totdat er tussen de 
bevoegde autoriteit en de Commissie een 
akkoord is bereikt en dit openbaar is 
gemaakt.
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g) De opslagvergunning wordt als 
goedgekeurd beschouwd indien er van de 
zijde van de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen bezwaren 
worden ontvangen.

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

Or. en

Motivering

De Commissie stelt dat zij zes maanden de tijd moet krijgen om de bevoegde autoriteit van haar 
beslissing in kennis te stellen. Dit is een bureaucratische nachtmerrie en duidelijk geen 
acceptabel voorstel.
De rapporteur is van oordeel dat de Commissie het recht zou moeten hebben om een laatste 
controle uit te voeren, omdat wanneer één lidstaat er niet in slaagt de volksgezondheid en het 
milieu adequaat te beschermen, het publieke vertrouwen in CCS in heel Europa daardoor zou 
kunnen worden geschaad.
De in dit amendement voorgestelde procedure stelt de Commissie in staat parallel aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten te opereren.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waken erover dat geen 
belangrijke wijzigingen ten uitvoer worden 
gelegd zonder dat een nieuwe 
opslagvergunning wordt verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.

2. De lidstaten waken erover dat geen 
belangrijke wijzigingen ten uitvoer worden 
gelegd zonder dat een nieuwe 
opslagvergunning wordt verleend 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn. Opslagvergunningen moeten 
kunnen worden gewijzigd om er 
overeenkomstig de door de Commissie op 
te stellen richtsnoeren kleinere 
veranderingen in te kunnen aanbrengen.

Or. en
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Motivering

Deze amendementen zijn bedoeld om meer rechtszekerheid te scheppen.  Er zij voorts op 
gewezen dat artikel 16 bepaalt dat de bevoegde autoriteit gedaan moet kunnen krijgen dat er 
maatregelen worden getroffen om lekkage te voorkomen of dat zij zelf maatregelen moet kunnen 
treffen.
Ook met informatie die afkomstig is van een klokkenluider of uit een andere bron moet rekening 
kunnen worden gehouden (3 bis).
Het moet niet zo zijn dat de bevoegde autoriteit het mislukken van de gevoerde 
onderhandelingen moet afwachten om van een exploitant te kunnen eisen dat hij betaalt alvorens 
de beschikbare middelen kunnen worden gebruikt.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit evalueert en 
waar nodig actualiseert de 
opslagvergunning, of zij trekt deze in:

3. De bevoegde autoriteit evalueert de 
opslagvergunning en actualiseert of trekt 
deze waar nodig in, dan wel verlangt van 
de vergunninghouder dat hij corrigerende 
maatregelen treft:

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 11, lid 2.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van belangrijke 
onregelmatigheden of lekkages;

a) wanneer zij overeenkomstig artikel 16, 
lid 1, in kennis is gesteld van of attent is 
gemaakt op belangrijke onregelmatigheden 
of lekkages die negatieve gevolgen zouden 
kunnen hebben voor de volksgezondheid 
of het milieu;

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij artikel 11, lid 2.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat een vergunning is ingetrokken
overeenkomstig lid 3 verleent de bevoegde 
autoriteit een nieuwe opslagvergunning of
sluit zij de opslaglocatie af overeenkomstig 
punt c) van artikel 17, lid 1. Totdat een 
nieuwe opslagvergunning is verleend, 
neemt de bevoegde autoriteit de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. Voor zover 
mogelijk recupereert de bevoegde autoriteit 
alle kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt.

4. Nadat de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 3 maatregelen heeft 
genomen om een opslagvergunning te 
herzien, te actualiseren of in te trekken 
verleent zij óf een nieuwe 
opslagvergunning óf sluit zij de 
opslaglocatie af overeenkomstig punt c) 
van artikel 17, lid 1.  In het 
laatstgenoemde geval neemt de bevoegde 
autoriteit, totdat een nieuwe 
opslagvergunning is verleend, de 
verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie 
over, inclusief alle daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen. Voorzover 
mogelijk recupereert de bevoegde autoriteit 
alle kosten die de vorige exploitant heeft 
gemaakt, inclusief door gebruikmaking 
van de overeenkomstig artikel 19, lid 2, te 
stellen financiële zekerheid.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 11, lid 2.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Export van CO2 naar derde landen met het 
oog op geologische opslag
1. Wanneer CO2 met het oog op 
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geologische opslag uit de Gemeenschap 
naar een derde land moet worden 
geëxporteerd, dient de eigenaar van de 
CO2 daartoe bij de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst een 
toestemmingsaanvraag in.
2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst doet de bevoegde autoriteit 
van het land van bestemming daartoe een 
kennisgeving met verzoek om 
akkoordverklaring toekomen.
3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst mag uitvoer alleen toestaan 
indien:
a) de bevoegde autoriteit van het land van 
bestemming daarvoor toestemming heeft 
verleend;
b) kan worden gegarandeerd dat de 
geologische CO2-opslag in het land van 
bestemming plaatsvindt overeenkomstig de 
in deze richtlijn vastgestelde eisen;
c) de geologische CO2-opslag wordt gedekt 
door een emissiehandelsregeling in het 
land van bestemming, die moet zijn 
gekoppeld aan de bij Richtlijn 2003/87/EG 
ingestelde emissiehandelsregeling van de 
EU.
4. De uitvoer van CO2 is niet toegestaan 
zonder speciale goedkeuring van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

De richtlijn mag de mogelijkheid tot export van CO2 voor geologische opslag niet uitsluiten 
voorzover de opslagfaciliteiten aan dezelfde veiligheidscriteria voldoen als die in de EU.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een CO2-stroom moet voor het 
overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide.

1. Een CO2-stroom moet voor minimaal 
90% bestaan uit kooldioxide. Om dat te 
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Om dat te waarborgen, mag geen afval of 
ander materiaal worden toegevoegd met 
het doel dat afval of ander materiaal te 
verwijderen. Een CO2-stroom kan evenwel 
sporen van bepaalde uit het bron-, afvang-
of injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

waarborgen, mag geen afval of ander 
materiaal worden toegevoegd met het doel 
dat afval of ander materiaal te verwijderen.
Een CO2-stroom kan evenwel sporen van 
bepaalde uit het bron-, afvang- of 
injectieproces voortkomende stoffen 
bevatten., en er kunnen spoorelementen 
aan worden toegevoegd ter ondersteuning 
van de monitoring en verificatie van CO2-
migratie. De concentraties van dergelijke 
stoffen mogen geen niveaus overschrijden 
die de integriteit van de opslaglocatie en 
van de relevante transportinfrastructuur in 
het gedrang kunnen brengen en een 
bedreiging kunnen vormen voor het milieu, 
dan wel een inbreuk kunnen inhouden op 
de eisen van de toepasselijke 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

De term "voor het overgrote gedeelte" verschaft onvoldoende duidelijkheid. Er zou een hoger 
percentage dan 90% kunnen worden voorgeschreven indien het alleen om 
naverbrandingsafvangprocessen ging, maar dat zou waarschijnlijk ten koste gaan van de 
ontwikkeling van de veelbelovende nieuwe oxygeenverbrandingstechnologie. Dat hoeft echter 
geen probleem te zijn, aangezien het resterende percentage in de CO2-stroom in dat geval zou 
bestaan uit inerte argon-, stikstof- en zuurstofgassen.  
Ook het gebruik van de term "significant" in de Engelse versie is onvaanvaardbaar. Een 
concentratie verontreinigende stoffen die de geaccepteerde normen zou overschrijden en 
enigerlei vorm van bedreiging zou kunnen betekenen, kan niet worden getolereerd.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
exploitant zorgt voor monitoring van de 
injectiefaciliteiten, het opslagcomplex 
(inclusief waar mogelijk de CO2-pluim) 
en, wanneer passend, het omliggende 
milieu met als doel:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
exploitant zorgt voor monitoring van de 
injectiefaciliteiten, het opslagcomplex 
(inclusief de CO2-pluim) en, wanneer 
passend, het omliggende milieu met als 
doel:

Or. en
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Motivering

Het belangrijkste bestanddeel van ieder monitoringplan bestaat erin vast te stellen of er 
significante veranderingen zijn opgetreden in de CO2-opslagpatronen (inzonderheid of er 
migratie is opgetreden die in lekkage zou kunnen resulteren), en of er maatregelen nodig zijn om 
deze te corrigeren.
Monitoring van de CO2-pluim is essentieel om potentiële lekkages voor te zijn, en dus moeten  de 
woorden "waar mogelijk" worden geschrapt.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het controleren van de hoeveelheid 
opgeslagen CO2;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 13, lid 1, inleidende zin.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het detecteren van belangrijke negatieve 
effecten voor het omliggende milieu, de 
omwonende bevolking en de gebruikers
van de biosfeer in de omgeving;

d) het detecteren van negatieve effecten 
voor het omliggende milieu, de 
omwonende bevolking en de gebruikers 
van de biosfeer in de omgeving;

Or. en

Motivering

Alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid zijn onaanvaardbaar, en dus moet het woord 
"belangrijke" worden geschrapt.
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het verifiëren of het opgeslagen CO2
gedurende onbeperkte tijd volledig 
ingesloten blijft.

f) de geactualiseerde verificatie van de 
veiligheid en integriteit van de 
opslaglocatie op korte en lange termijn, 
inclusief de beoordeling van de vraag of 
het opgeslagen CO2 gedurende onbeperkte 
tijd volledig ingesloten blijft.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 13, lid 1, inleidende zin.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De monitoring gebeurt op basis van een 
monitoringsplan dat door de exploitant is 
uitgewerkt overeenkomstig de eisen van 
bijlage II en vervolgens is ingediend bij en 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
respectievelijk artikel 9, lid 5. Dit plan 
wordt geactualiseerd overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage II en, teneinde rekening 
te houden met de technologische 
ontwikkeling, in ieder geval om de vijf 
jaar. Geactualiseerde plannen worden 
opnieuw ter goedkeuring bij de bevoegde 
autoriteit ingediend.

2. De monitoring gebeurt op basis van een 
monitoringsplan dat door de exploitant is 
uitgewerkt overeenkomstig de eisen van 
bijlage II en conform de richtsnoeren die 
zijn vastgesteld overeenkomstig de 
artikelen 14 en 23, lid 2, van Richtlijn 
2003/87/EG ook monitoringspecificaties 
bevat, en vervolgens is ingediend bij en 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
respectievelijk artikel 9, lid 5. Dit plan 
wordt geactualiseerd overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage II en in ieder geval om 
de vijf jaar, teneinde rekening te houden 
met veranderingen in het geconstateerde 
lekkagerisico, met nieuwe 
wetenschappelijke kennis en met 
verbeteringen in de beste beschikbare 
technologie. Geactualiseerde plannen 
worden opnieuw ter goedkeuring bij de 
bevoegde autoriteit ingediend. Het 
monitoringsplan en eventueel 
geactualiseerde plannen worden voor het 
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publiek ter inzage beschikbaar gesteld.

Or. en

Motivering

De monitoring- en rapportagevoorschriften moeten worden afgestemd op die van de ETS-
richtlijn.

Het regelgevingsproces moet worden aangepast om rekening te houden met de opgedane 
ervaringskennis en nieuwe technologische knowhow.

Ook moeten de monitoringsplannen - om het vertrouwen niet te schaden - worden 
bekendgemaakt aan het publiek.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) het bewijs van het aanhouden van de 
financiële zekerheid overeenkomstig 
artikel 19 en artikel 9, lid 9;

(3) het bewijs van het instellen en 
aanhouden van de financiële zekerheid 
overeenkomstig artikel 19 en artikel 9, 
lid 9;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om bij het verschaffen van financiële zekerheid enige flexibiliteit te 
kunnen bieden, ten einde op zijn minst ook rekening te kunnen houden met de financiële 
draagkracht van de moedermaatschappij - zo die er is.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Routine-inspecties worden ten minste
jaarlijks uitgevoerd. Daarbij worden de 
relevante injectie- en 
monitoringsfaciliteiten geëvalueerd, 
alsmede alle relevante milieueffecten van 
het opslagcomplex.

3. Routine-inspecties worden gedurende de 
eerste vijf jaar nadat met de injectie is 
begonnen jaarlijks uitgevoerd en daarna 
zo vaak als de bevoegde autoriteit het 
nodig acht. Daarbij worden de relevante 
injectie- en monitoringsfaciliteiten 
geëvalueerd, alsmede alle relevante 
milieueffecten van het opslagcomplex.
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Or. en

Motivering

Als er zich een probleem voordoet, komt dat naar alle waarschijnlijkheid spoedig nadat met het 
injectieproces is begonnen aan het licht, en regelmatige inspecties zijn derhalve wenselijk.  Dat 
neemt echter niet weg dat elke opslaglocatie in geologisch opzicht verschillend is en daarom 
moet het aan de bevoegde autoriteiten worden overgelaten om te bepalen welk inspectiesysteem 
onder de gegeven omstandigheden het meest geschikt is.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waken erover dat de 
exploitant bij belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage onmiddellijk 
de bevoegde autoriteit in kennis stelt en de 
nodige corrigerende maatregelen treft.

1. De lidstaten waken erover dat de 
exploitant bij belangrijke 
onregelmatigheden of lekkage die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de volksgezondheid of het milieu 
onmiddellijk de bevoegde autoriteit in 
kennis stelt en de nodige corrigerende 
maatregelen treft.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijzigingen verschaffen de exploitanten van opslaglocaties meer juridische 
duidelijkheid door van de bevoegde autoriteit te verlangen dat zij haar eisen verantwoordt, en 
stellen de bevoegde autoriteit tevens in staat om op te treden in geval van eventuele inbreuken op 
de vergunningscondities of in geval er een risico bestaat voor de volksgezondheid of het milieu.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit kan de exploitant 
op om het even welk moment verzoeken
aanvullende of andere corrigerende 
maatregelen te treffen dan die welke in het 
plan met corrigerende maatregelen zijn 
opgenomen. Zij kan ook altijd zelf 
corrigerende maatregelen treffen en 

3. De bevoegde autoriteit kan van de 
exploitant op om het even welk moment 
verlangen dat hij aanvullende of andere 
corrigerende maatregelen treft dan die 
welke in het plan met corrigerende 
maatregelen zijn opgenomen indien de in 
het plan met corrigerende maatregelen 
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verhaalt in dat geval de relevante kosten 
op de exploitant.

opgenomen acties ondoeltreffend zijn 
gebleken, indien de omstandigheden 
sedert de goedkeuring van het plan met 
corrigerende maatregelen ingrijpend zijn 
veranderd, of indien er sprake is van een 
lekkagerisico dat negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de volksgezondheid 
of het milieu.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 16, lid 1.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de exploitant nalaat de nodige
corrigerende maatregelen te treffen, neemt 
de bevoegde autoriteit de vereiste 
corrigerende maatregelen zelf en verhaalt 
zij de relevante kosten op de exploitant.

4. Wanneer de exploitant nalaat binnen de 
tijd die nodig is voor de preventie van 
lekkages die negatieve gevolgen zouden 
kunnen hebben voor de volksgezondheid 
of het milieu corrigerende maatregelen te 
treffen, neemt de bevoegde autoriteit de 
vereiste corrigerende maatregelen zelf en 
verhaalt zij de relevante kosten op de 
exploitant.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 16, lid 1.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op verzoek van de exploitant, na 
instemming van de bevoegde autoriteit;

b) op verzoek van de exploitant, na 
instemming van de bevoegde autoriteit; of

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de in lid 2 genoemde verplichtingen 
wordt voldaan op basis van een door de 
exploitant uitgewerkt plan voor de periode 
na afsluiting, gebaseerd op de beste 
praktijken en in overeenstemming met de 
in bijlage II, onder 2, bedoelde eisen. Een 
voorlopig plan voor de periode na 
afsluiting wordt ingediend bij en 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7. Voordat een 
opslaglocatie wordt afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 wordt het voorlopige plan voor de 
periode na afsluiting:

3. Aan de in lid 2 genoemde verplichtingen 
wordt voldaan op basis van een door de 
exploitant uitgewerkt plan voor de periode 
na afsluiting, gebaseerd op de beste 
praktijken en door de Commissie uit te 
werken richtsnoeren in overeenstemming 
met de in bijlage II, onder 2, bedoelde 
eisen. Een voorlopig plan voor de periode 
na afsluiting wordt ingediend bij en 
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 7, lid 7, 
respectievelijk artikel 9, lid 7. Voordat een 
opslaglocatie wordt afgesloten 
overeenkomstig de punten a) of b) van 
lid 1 wordt het voorlopige plan voor de 
periode na afsluiting:

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) naar gelang nodig geactualiseerd, met 
name met het oog op gebruikmaking van 
de beste praktijken;

a) naar gelang nodig geactualiseerd, onder 
inachtneming van de beste praktijken en 
technologische verbeteringen, maar 
zonder onredelijke nieuwe eisen op te 
leggen;

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verschaft de exploitant rechtszekerheid. Tot de criteria moet uiteraard ook de eis worden 
gerekend dat het opgeslagen CO2 volledig ingesloten blijft.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Samen met het in lid 3 bedoelde besluit 
ter goedkeuring van de overdracht kan de 
bevoegde autoriteit geactualiseerde eisen 
voor de afsluiting van de opslaglocatie en 
de verwijdering van de injectiefaciliteiten 
overeenkomstig artikel 17, lid 2 en 3, 
mededelen aan de exploitant. De 

4. Samen met het in lid 3 bedoelde besluit 
ter goedkeuring van de overdracht kan de 
bevoegde autoriteit geactualiseerde en 
redelijke eisen voor de afsluiting van de 
opslaglocatie en de verwijdering van de 
injectiefaciliteiten overeenkomstig 
artikel 17, lid 2 en 3, mededelen aan de 
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overdracht van verantwoordelijkheid vindt 
plaats nadat de locatie met zorg is 
afgesloten en de injectiefaciliteiten zijn 
verwijderd.

exploitant. De overdracht van 
verantwoordelijkheid vindt plaats nadat de 
locatie met zorg is afgesloten en de 
injectiefaciliteiten zijn verwijderd.

Or. en

Motivering

Van een exploitant mag niet worden verlangd dat hij het risico loopt in onzekerheid te moeten 
verkeren omtrent de juridische redelijkheid van de eisen die hem kunnen worden opgelegd door 
een bevoegde autoriteit die wellicht de voor de richtlijn essentiële verantwoordelijkheid op lange 
termijn voor een bepaalde locatie wil ontlopen.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Na de overdracht van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
bovenstaande leden 1 tot en met 4 kan een 
einde worden gemaakt aan de monitoring.
Wanneer echter als gevolg van 
monitoring- of andere procedures die 
worden ingeleid om te voldoen aan de 
eisen van bestaande 
Gemeenschapswetgeving, inclusief de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2000/60/EG en 
2006/118/EG, dan wel door toedoen van 
voor enig ander doel verkregen informatie 
lekkages of belangrijke onregelmatigheden 
worden vastgesteld, wordt de monitoring 
opnieuw opgestart teneinde vast te stellen 
wat de omvang is van het probleem en hoe 
doeltreffend de corrigerende maatregelen 
zijn.

Or. en

Motivering

Een van de voorwaarden voor de overdracht van verantwoordelijkheid van de exploitant naar de 
bevoegde autoriteit is dat er geen sprake mag zijn van enigerlei lekkage en dat er derhalve geen 
behoefte is aan een formele controleregeling. Controles waarbij de aanwezigheid van CO2 kan 
worden opgespoord worden al voorgeschreven door diverse reeds bestaande richtlijnen 
(habitatrichtlijn, kaderrichtlijn water, grondwaterrichtlijn), die nog zullen worden aangevuld 
met andere nu nog in behandeling zijnde richtlijnen (b.v. de kaderrichtlijn mariene strategie).
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Na overdracht van de 
verantwoordelijkheid aan de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bovenstaande 
leden 1 tot en met 4 worden geen kosten 
meer verhaald op de voormalige exploitant.
Dit geldt echter niet in de gevallen waarin 
wordt vastgesteld dat de met het oog op de 
toepassing van lid 1 verstrekte informatie 
door de schuld of nalatigheid van de 
exploitant dan wel als gevolg van een 
daad van opzettelijke en moedwillige 
vervalsing op onjuiste informatie was 
gebaseerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de betrokken lidstaten tegen nalatige of frauderende exploitanten 
te beschermen.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat voordat 
met het CO2-injectieproces wordt 
begonnen afdoende maatregelen zijn 
genomen, via een financiële zekerheid of 
een gelijkwaardige voorziening, op basis 
van door de lidstaten vast te stellen 
uitvoeringsbepalingen, om te waarborgen 
dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 
een overeenkomstig deze richtlijn 
verleende vergunning kan worden voldaan, 
inclusief de afsluitingsprocedures en de 
bepalingen voor de periode na afsluiting, 
alsmede aan alle verplichtingen ten 
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gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG.

gevolge van opname in de werkingssfeer 
van Richtlijn 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Er hoeft alleen voordat met het CO2-injectieproces wordt begonnen de garantie worden geboden 
dat er een financiële zekerheid voorhanden is. Deze eis vooraf opleggen zou een onnodige 
financiële belasting betekenen.

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de hand van een transparante, op 
risicoanalyse gebaseerde beoordeling 
bepalen de lidstaten welke vormen van 
financiële zekerheid aanvaardbaar zijn, 
onder inachtneming van de 
verscheidenheid aan producten die op de 
internationale markten beschikbaar zijn 
en de daaraan verbonden kosten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten regelingen voor het verschaffen van financiële zekerheid kunnen treffen 
waarvoor niet noodzakelijkerwijs kapitaal hoeft te worden vastgezet of waardoor de 
economische levensvatbaarheid van projecten niet in het gedrang komt doordat zij buiten het 
bereik van tal van kleine of middelgrote bedrijven komen te liggen.

Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE407.716v01-00 42/54 PR\726692NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te onderstrepen dat bedrijven die transport- en opslagfaciliteiten bieden, 
zich verzekerd moeten weten van een behoorlijk rendement op hun investeringen en dat de 
bewuste bedrijven op commerciële basis moeten kunnen worden beheerd, onder inachtneming 
van de vergunningscondities.

Amendement 65

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de noodzaak van inachtneming van de 
gegronde en redelijke behoeften en van de 
gerechtvaardigde financiële belangen van 
de eigenaar of exploitant van de 
opslaglocatie of het CO2-transportnetwerk, 
alsook van hun recht om langdurige 
contractuele verbintenissen aan te gaan 
met betrekking tot de toegang tot 
transport- en opslagcapaciteit, voor zover 
dit niet ten koste gaat van de toegang die 
derden daartoe krijgen indien de in het 
kader van het bestaande opslagplan 
beschikbare capaciteit niet ten volle wordt 
benut, en van de belangen van alle andere 
gebruikers van de opslaglocatie of het 
transportnetwerk of de relevante 
behandelingsfaciliteiten; en

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te onderstrepen dat bedrijven die transport- en opslagfaciliteiten bieden, 
zich verzekerd moeten weten van een behoorlijk rendement op hun investeringen en dat de 
bewuste bedrijven op commerciële basis moeten kunnen worden beheerd, onder inachtneming 
van de vergunningscondities.
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Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen 
geschillenbeslechtingsprocedures vast, met 
inbegrip van een onafhankelijk van de 
partijen staande autoriteit met toegang tot 
alle relevante informatie, teneinde
geschillen met betrekking tot de toegang 
tot CO2-transportnetwerken en -
opslaglocaties op een doeltreffende wijze 
te beslechten, rekening houdend met de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde criteria en het 
aantal partijen dat bij onderhandelingen 
over dergelijke toegang betrokken is.

1. De lidstaten stellen 
geschillenbeslechtingsprocedures vast, met 
inbegrip van een onafhankelijk van de 
partijen staande autoriteit met toegang tot 
alle relevante informatie.
De bewuste autoriteit moet trachten:
a) geschillen met betrekking tot de 
ontwikkeling van CO2-infrastructuur en 
tot de toegang tot CO2-transportnetwerken 
en -opslaglocaties op een doeltreffende 
wijze te beslechten, rekening houdend met 
de in artikel 20, lid 2, bedoelde criteria en 
het aantal partijen dat bij onderhandelingen 
over dergelijke toegang betrokken is;

b) tussen de bevoegde autoriteit en de 
houders van exploratie- of 
opslagvergunningen te bemiddelen bij 
geschillen die anders tot een rechtsgeding 
kunnen leiden.

Or. en

Motivering
Een geschillenbeslechtingsprocedure die voorziet in bemiddeling om kostbare en langdurige 
juridische procedures te voorkomen is in dit geval nuttig en mag niet uitsluitend worden gebruikt 
voor aangelegenheden betreffende het transportnetwerk. Er moet ook gebruik van kunnen 
worden gemaakt om te bemiddelen in geschillen tussen de bevoegde autoriteit en exploitanten of 
aanvragers van vergunningen. Derhalve moet er via een nieuw artikel 23 bis in hoofdstuk 6 
(algemene bepalingen) een herziene versie van de geschillenbeslechtingsregeling worden 
geïntroduceerd.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten richten een bevoegde autoriteit 
op of wijzen deze aan die belast wordt met 
de bij deze richtlijn vastgestelde taken.
Wanneer meer dan één bevoegde autoriteit 

De lidstaten richten een bevoegde autoriteit 
op of wijzen deze aan die belast wordt met 
de bij deze richtlijn vastgestelde taken.
Wanneer meer dan één bevoegde autoriteit 
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is aangewezen, worden de uit hoofde van 
deze richtlijn verrichte werkzaamheden 
van deze autoriteiten gecoördineerd.

is aangewezen, stellen de lidstaten 
maatregelen vast ter coördinatie van de 
uit hoofde van deze richtlijn verrichte 
werkzaamheden.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Technische onderzoekscommissie

De Commissie stelt een technische 
onderzoekscommissie in om haar te 
assisteren bij de voorbereiding van 
optimale praktijkrichtsnoeren ten behoeve 
van de bevoegde autoriteiten en 
exploitanten. De onderzoekscommissie 
gaat op een open en transparante manier 
te werk.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Register van afgesloten opslaglocaties Register van opslaglocaties

Or. en

Motivering

Opslaglocaties kunnen gedurende zeer lange tijd in gebruik blijven. De desbetreffende registers, 
die voor tal van andere doeleinden als referentiebron zullen worden gebruikt, moeten compleet 
zijn en dienen zowel nog in gebruik zijnde als afgesloten opslaglocaties te omvatten. Om 
onnodige bureaucratische rompslomp te voorkomen, zou het niet nodig moeten zijn om Brussel 
meer dan eenmaal in de drie jaar over iedere doorgevoerde verandering van uitvoerige details 
te voorzien.
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Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artiktel 24, titel.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
houden bij hun relevante 
planningsprocedures en bij het vergunnen 
van activiteiten die de geologische opslag 
van CO2 in de afgesloten opslaglocaties 
kunnen beïnvloeden of daardoor kunnen 
worden beïnvloed, rekening met dit 
register.

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
houden bij hun relevante 
planningsprocedures en bij het vergunnen 
van activiteiten die de geologische opslag 
van CO2 in nog in gebruik zijnde en 
afgesloten opslaglocaties kunnen 
beïnvloeden of daardoor kunnen worden 
beïnvloed, rekening met dit register.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artiktel 24, titel.
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Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na de opstelling van het register en bij 
elke actualisering ervan, wordt het ter 
kennis gebracht van de Commissie.

3. Bij de opstelling van het register wordt 
het ter kennis gebracht van de Commissie.
Om de drie jaar worden samen met de in 
artikel 25, lid 1, bedoelde verslagen 
geactualiseerde rapporten uitgebracht.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artiktel 24, titel.

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 9 bis "Artikel 9 bis

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

"1. De lidstaten waken erover dat alle 
elektriciteitsproducerende stookinstallaties 
die zijn gebouwd voor een nominale 
productiecapaciteit van 300 megawatt of 
meer, waarvan wordt verwacht dat zij meer 
dan 350g CO2/Kwh zullen uitstoten en 
waarvoor de oorspronkelijke 
bouwvergunning is aangevraagd na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn:
a) op een zodanige locatie worden 
gebouwd en gepland dat de CO2-afvang 
erdoor wordt vergemakkelijkt of dat het 
gebruik van andere middelen om een 
dienovereenkomstige emissieverlaging te 
realiseren erdoor wordt gefaciliteerd;
b) pas een vergunning krijgen nadat de 
bevoegde autoriteit een door de exploitant 
op te stellen rapport heeft goedgekeurd 
waaruit blijkt welke locatie voor de 
geologische opslag van afgevangen CO2
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wordt voorgesteld, en waarin de middelen 
(en in het geval van een pijpleiding de 
route) worden voorgesteld waarlangs de 
CO2 naar de opslaglocatie wordt vervoerd.
Het bewuste rapport dient openbaar te 

worden gemaakt voordat er enigerlei 
vergunning wordt verleend.
Bij ontstentenis van een bouwvergunning 
geldt de oorspronkelijke 
exploitatievergunning."

Or. en

Motivering

Dit amendement strekt tot verduidelijking van de eisen voor toekenning van de door de 
Commissie voorgestelde "klaar voor CO2-vangst"-status.  
De vaststelling van de drempel op 350g CO2/Kwh is specifiek bedoeld om de bouw van nieuwe 
kolengestookte elektriciteitscentrales tegen te gaan, tenzij deze zijn klaar zijn om uiteindelijk te 
worden omgebouwd tot CCS-geoutilleerde installaties. Om de lidstaten de nodige 
manoeuvreerruimte te kunnen bieden, laat deze drempel echter wél de mogelijkheid open tot het 
bouwen van met WKK-installaties voorziene gasgestookte centrales en van "traditionele" 
gasgestookte centrales, voor zover deze zijn uitgerust met de beste beschikbare technologie.

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 bis. De lidstaten waken erover dat alle 
elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties die zijn gebouwd voor 
een nominale productiecapaciteit van 300 
megawatt of meer, waarvan wordt 
verwacht dat zij meer dan 350g CO2/Kwh 
zullen uitstoten en waarvoor de 
oorspronkelijke bouwvergunning is 
aangevraagd op of na 1 januari 2015, op 
een zodanige wijze worden geëxploiteerd 
dat ten minste 90% van hun CO2-uitstoot 
wordt afgevangen en vervolgens 
getransporteerd en opgeslagen in een 
daarvoor geschikte geologische formatie, 
dan wel dat er met andere middelen een 
dienovereenkomstige beperking van de 
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emissies in de atmosfeer wordt 
bewerkstelligd.
Bij ontstentenis van een bouwvergunning 
geldt de oorspronkelijke 
exploitatievergunning."

Or. en

Motivering

It will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant together with the 
associated transport network so this amendment in fact requires new plants commencing 
operations from 2020 to be CCS-equipped.  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.

Amendement 75

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 ter. De lidstaten waken erover dat de in 
lid 1 bedoelde elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties vanaf 1 januari 2025 op 
een zodanige wijze worden geëxploiteerd 
dat ten minste 90% van hun CO2-uitstoot 
wordt afgevangen en opgeslagen in een 
daarvoor geschikte geologische formatie, 
dan wel dat er met andere middelen een 
dienovereenkomstige beperking van de 
emissies in de atmosfeer wordt 
bewerkstelligd."

Or. en

Motivering

Technologie voor het afvangen van bij naverbranding vrijkomende CO2 is nu reeds beschikbaar 
en de kosten daarvan zullen in het komende decennium en daarna naar verwachting aanzienlijk 
afnemen. De verplichte installatie daarvan zal voor investeerders een duidelijk signaal zijn en de 
verdere ontwikkeling van CCS-technologie krachtig doen versnellen.
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Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1 quater. Uiterlijk in 2015 gaat de 
Commissie, onder inachtneming van de 
technologische vooruitgang en van de 
nieuwste wetenschappelijke gegevens over 
tot herziening van de voorschriften inzake 
beperking van de toepassing van dit 
artikel tot elektriciteitsproducerende 
stookinstallaties die zijn gebouwd voor 
een nominale productiecapaciteit van 300 
megawatt of meer en waarvan wordt 
verwacht dat zij meer dan 350g CO2/Kwh 
zullen uitstoten."

Or. en

Motivering

Tegen 2015 lijkt het opportuun dat de Commissie, in het licht van de technologische 
vooruitgang, de toepassing van de CCS-voorschriften voorstelt voor een breder scala aan 
stookinstallaties.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in artikel 4 bedoelde karakterisering en 
evaluatie van opslaglocaties wordt 
uitgevoerd in vier fasen met 
gebruikmaking van de beste beschikbare 
technieken en van de volgende criteria.  
Van één of meer van die criteria kan door 
de bevoegde autoriteit eventueel worden 
afgeweken op voorwaarde dat niet wordt 
geraakt aan het vermogen om via 
karakterisering en evaluatie geschikte 
opslaglocaties te selecteren 
overeenkomstig artikel 4.  De Commissie 
verzoekt de technische 
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onderzoekscommissie om assistentie bij de 
uitwerking van de in artikel 4, lid 3, 
beoogde, voor  de bevoegde autoriteiten 
bedoelde richtsnoeren omtrent het 
effectieve gebruik van deze criteria 
conform de beste beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

Het is aan de bevoegde autoriteit om te bepalen welke informatie per geval nodig is om 
adequaat te kunnen beoordelen op welke manier lekkagerisico's het beste kunnen worden 
geanalyseerd.  Sommige van deze criteria zijn onduidelijk en het respectieve belang ervan 
verschilt aanzienlijk, zodat het van essentieel belang is dat er richtsnoeren worden vastgesteld 
met betrekking tot de beste beschikbare technieken.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – fase 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om het lekkagerisico te kunnen bepalen 
moet er voldoende informatie worden 
verzameld om een volumetrisch en 
dynamisch driedimensionaal (3-D) model 
voor de opslaglocatie en het 
opslagcomplex uit te werken, met inbegrip 
van de afsluitende laag (caprock) en het 
omliggende gebied, inclusief de 
hydraulisch verbonden gebieden. Deze 
gegevens omvatten minimaal de volgende 
intrinsieke kenmerken met betrekking tot 
het opslagcomplex:

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – fase 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) aanwezigheid van natuurlijke en door de 
mens veroorzaakte lekroutes die kunnen 
leiden tot lekkage, en toestand van deze 

g) aanwezigheid van natuurlijke en door de 
mens veroorzaakte lekroutes, met inbegrip 
van bronnen en boorgaten die kunnen 
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routes. leiden tot lekkage, en de toestand van deze 
routes.

Or. en
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TOELICHTING

De mensheid zal nog decennialang voor een belangrijk deel van haar elektriciteitsproductie 
aangewezen blijven op het gebruik van steenkool. Zonder gebruikmaking van technologie voor 
CO2-afvang en -opslag ter preventie van het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer zal het 
onmogelijk blijken op mondiale schaal de emissiebeperkingen te realiseren die noodzakelijk zijn 
om de zeer ernstige gevolgen van de klimaatverandering in te dammen.

Deze richtlijn stelt het kader en de voorwaarden voor het gebruik van CCS-technologie in 
Europa vast.   Zij introduceert voorschriften voor de separatie en afvang van CO2 en het transport 
daarvan per pijpleiding. Voorts verschaft zij nadere uitleg omtrent de procedure voor de 
opsporing en het veilige gebruik van opslaglocaties in diepe ondergrondse gesteenten. De 
voorgestelde wetgeving bepaalt dat particuliere exploitanten de verantwoordelijkheid voor 
opslag van CO2 op zeer lange termijn aan een lidstaat kunnen overdragen, mits er nagenoeg 
volstrekte zekerheid over bestaat dat het lekkagerisico praktisch tot nul is gereduceerd.

Tevens stelt de Commissie voor alle nieuwe energiecentrales te bouwen volgens het "klaar voor 
CO2-vangst"-principe, m.a.w. dat zij tijdens de periode dat zij in bedrijf zijn kunnen worden 
uitgerust met CCS-apparatuur.

CCS valt niet bij alle milieudeskundigen in goede aarde; CO2-opslag is immers niet echt als een 
ideale "groene" oplossing te beschouwen. Het kan echter wel degelijk dienst doen als 
overbruggingstechnologie, die onze industriële samenleving helpt tijd te winnen om 
alternatieven te ontwikkelen op een schaal die nodig is om massale overschakeling van fossiele 
brandstoffen op CO2-vrije energieproductiemiddelen mogelijk te maken. Ook kan de technologie 
worden toegepast op gasgestookte energiecentrales en kan zij de emissies van grote 
industriecomplexen helpen terugdringen. In combinatie met het gebruik van biomassa in 
energiecentrales kan het gebruik van deze technologie een negatief emissiesaldo helpen 
opleveren en aldus als aanvulling dienen op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De 
nadruk moet echter blijven liggen op het gebruik van deze technologie om de problemen met 
kolengestookte centrales te lijf te gaan.

Steenkool is verantwoordelijk voor 24% van de Europese CO2-emissies, maar deze vallen in het 
niet vergeleken bij de hoeveelheden die elders in de wereld worden geproduceerd. In de VS 
wordt 50% van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool gegenereerd, en voor India en 
China liggen deze percentages op respectievelijk 70% en 80%. Alleen al in deze drie landen 
wordt de bouw of vervanging van 850 kolengestookte centrales gepland.   De vraag neemt 
inmiddels snel toe en het Internationaal Energieagentschap gaat ervan uit dat het wereldwijde 
gebruik van steenkool tegen 2030 met 70% zal stijgen, nog afgezien van alle inspanningen die 
worden geleverd om de opwekking van elektriciteit met behulp van hernieuwbare 
energiebronnen te stimuleren en het energieverbruik te beperken.

Het belang van de ontwikkeling van CCS-toepassingen in Europa mag niet worden onderschat.  
Wanneer het potentieel van deze technologie ten volle zou worden benut, zou daarmee tegen 
2050 een beperking met 50% van onze CO2-emissies kunnen worden bewerkstelligd. Het als 
gevolg van de emissiehandelsregeling aan de energiesector opgelegde plafond zal in zeer 
belangrijke mate tot het beperken van de CO2-uitstoot bijdragen, en de prijs die voor 
emissievergunningen moet worden betaald heeft een remmend effect op de bouw van 
kolengestookte centrales die niet met CCS-technologie zijn uitgerust, maar waar het om gaat is 
vooral de mondiale situatie.  
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CCS-technieken vergen niet alleen een uitgebreide infrastructuur, maar beperken bovendien de 
totale elektriciteitsopwekkingscapaciteit met niet minder dan 25%. Zij resulteren onvermijdelijk 
in een verhoging van de prijs van met kolen opgewekte elektriciteit, terwijl daar op korte termijn 
geen economisch voordeel tegenoverstaat. Hun enige doel bestaat erin het vrijkomen van CO2-
emissies in de atmosfeer te voorkomen om aldus te helpen bijdragen aan de strijd tegen de 
klimaatverandering. Indien de Europese Unie niet het goede voorbeeld geeft door de snelle 
ontwikkeling van deze technologie te bevorderen, is er weinig hoop dat India en China ertoe 
kunnen worden gebracht op deze technieken over te schakelen of dat deze landen ervan kunnen 
worden overtuigd dat het gebruik van deze technologie voorwaarde is voor het bereiken van een 
toekomstig internationaal akkoord ter bestrijding van klimaatverandering. De enorme CO2-
productie die het gevolg is van het groeiende aantal kolengestookte centrales zal van jaar tot jaar 
blijven toenemen, en het gas zal nog vele decennia lang in de atmosfeer blijven hangen.

De legitieme bezorgdheid bij het publiek over het gebruik van CCS-technologie moet serieus 
worden genomen, maar moet ook in de juiste context worden geplaatst. De vrees bestaat 
kennelijk dat het transport en de opslag van inert CO2 een risico inhoudt, maar dat gevaar is 
nauwelijks te vergelijken met dat van het transport en de opslag van aardgas, dat in heel Europa 
als een doodgewone zaak wordt beschouwd. Dit giftige, ontvlambare en explosieve broeikasgas 
wordt niet alleen opgeslagen in tal van ondergrondse locaties, maar wordt zelfs via een 
buizenstelsel naar miljoenen huishoudens getransporteerd, waar het wordt verbrand!

De technologie voor het afvangen van CO2 is nog relatief onontwikkeld. Er moeten nieuwe 
technieken worden ontwikkeld en de bestaande moeten worden opgewaardeerd om te kunnen 
voorzien in de behoeften van grootschalige verbrandingsinstallaties. Verwacht wordt echter dat 
deze obstakels spoedig zullen kunnen worden overwonnen, en het is dan ook bemoedigend om 
vast te stellen dat Alstom in mei 2008 als eerste grote fabrikant heeft aangegeven dat er vanaf 
2015 met CCS-technologie geoutilleerde centrales op commerciële schaal beschikbaar zullen 
zijn, op voorwaarde dat spoedig een begin kan worden gemaakt met de voorgenomen 
demonstratieprojecten, waardoor wij in staat zullen worden gesteld om al doende te leren, de 
technologieën uit te testen en de kosten te reduceren.

Ook heerst er bezorgdheid over de vraag of CO2 wel op een veilige manier in de diepe 
ondergrond kan worden opgeslagen en dat het naar de atmosfeer zou kunnen uitlekken en 
gezondheidsrisico's zou opleveren, waardoor het doel waarvoor het in eerste instantie was 
opgeslagen alsnog te niet zou worden gedaan. Kooldioxide is echter een natuurlijk bestanddeel 
van de lucht die wij inademen en zou alleen in zeer hoge concentraties op een bepaalde locatie 
enig risico kunnen opleveren. Het IPCC gaat uit van een lekkagerisico van niet meer dan 1% per 
1000 jaar, een periode die viermaal zo lang is als de gehele geschiedenis van de industriële 
revolutie. Niettemin stelt de rapporteur zich op het standpunt dat elke lekkage waarvan een 
negatief effect op de volksgezondheid of het milieu zou kunnen uitgaan, voor hem 
onaanvaardbaar is.  

Onze ervaring met CO2 is nog altijd beperkt, en het is van zeer groot belang dat opslaglocaties 
met zorg worden uitgekozen en alleen na intensief onderzoek in aanmerking worden genomen, 
maar het grootste lekkagerisico doet zich voor op het moment dat injectie plaatsvindt en 
onmiddellijk daarna. Wij kunnen dit probleem niet onopgelost naar de toekomstige generaties 
doorschuiven. De Noorse regering rapporteert in dat verband dat er zich in de 10 jaar dat er CO2
wordt geïnjecteerd in het Sleipner-veld onder de Noordzee nog niet één lekkage heeft 
voorgedaan, en dat er bovendien zelfs geen migratie buiten de voorspelde limieten heeft 
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plaatsgevonden. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt opgeslagen CO2 stabieler en worden lekkages 
zelfs nog onwaarschijnlijker.

De rapporteur waardeert de adviezen en aanbevelingen die hij bij de opstelling van dit verslag 
van een groot aantal bedrijven en organisaties heeft ontvangen. Hij wil met name de Commissie 
bedanken voor haar hulp bij de voorbereiding van de amendementen tot herziening en 
verbetering van de voorgestelde wetgeving. Er blijven echter verschillen in benadering bestaan 
en de rapporteur aanvaardt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor zijn conclusies en 
aanbevelingen.

Rekening houdend met de besparingen die zij de EU in termen van ETS-emissierechten 
opleveren, zullen de langetermijnkosten voor het gebruik van CCS-systemen naar verwachting te 
vergelijken zijn met die van andere stroomopwekkingstechnologieën, maar degenen die daarin 
een voortrekkersrol vervullen, zullen een hoge prijs moeten betalen en daarvoor is een zekere 
mate van publieke steun onontbeerlijk.  

In maart 2007 heeft de Europese Raad zijn steun toegezegd voor de bouw van maximaal 12 
grootschalige CCS-demonstratiecentrales tegen 2015. Het valt te hopen dat de extra middelen die 
nodig zijn om deze plannen te kunnen verwezenlijken nog voor de inwerkingtreding van deze 
richtlijn zullen kunnen worden gefinancierd.
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