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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av 
koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006
(KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0018),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0040/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 
förläggas. Urvalet av lämpliga 
lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att det inte finns någon 
betydande risk för läckage och så att det, 
oavsett om läckage inträffar eller ej, inte 

(15) Medlemsstaterna bör behålla rätten att 
avgöra inom vilka områden inom deras 
territorier som lagringsplatser kan 
förläggas. Urvalet av lämpliga 
lagringsplatser är mycket viktigt för att 
kunna se till att den lagrade koldioxiden 
förvaras helt innesluten under en 
obegränsad framtid. Lagringsplatserna bör 
därför väljas så att någon risk för läckage
som kan vara till skada för människors 
hälsa och miljön inte kan förväntas, med 
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är sannolikt att några allvarliga effekter 
på miljön eller människors hälsa uppstår. 
Detta bör fastställas genom beskrivning 
och bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav.

det användningssätt som föreslås. Detta 
bör fastställas genom beskrivning och 
bedömning av ett potentiellt 
lagringskomplex enligt specifika krav.

Or. en

Motivering

Ordet ”betydande” lämnar utrymme för osäkerhet. Det vore fullständigt oacceptabelt om det 
gavs lagringstillstånd även om man på förhand hade att räkna med sådant läckage som kunde 
bli till skada för människors hälsa eller miljön.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Alla förslag till lagringstillstånd bör 
lämnas till kommissionen, så att denna 
kan yttra sig om förslagen inom sex 
månader efter inlämnandet. De nationella 
myndigheterna bör ta yttrandet i 
beaktande när de fattar beslut om ett 
tillstånd och motivera alla avvikelser från 
kommissionens yttrande. Granskningen på 
gemenskapsnivå bör bidra till att 
säkerställa konsekvens i genomförandet av 
direktivets krav i hela gemenskapen och 
dessutom stärka allmänhetens förtroende 
för CCS, särskilt i de tidiga faserna av 
direktivets genomförande.

(18) Förslag till lagringstillstånd bör i varje 
medlemsstat utfärdas av den behöriga 
myndigheten. Kommissionen bör få högst 
en månad på sig för att anteckna 
mottagandet av invändningar, efter att ett 
tillstånd utfärdats av den behöriga 
myndigheten, varvid tillståndet inte träder 
i kraft förrän frågan om det behandlats 
färdigt. Granskningen på gemenskapsnivå 
bör bidra till att säkerställa konsekvens i 
genomförandet av direktivets krav i hela 
gemenskapen och dessutom stärka 
allmänhetens förtroende för CCS, särskilt i 
de tidiga faserna av direktivets 
genomförande.

Or. en

Motivering

Visserligen bör dröjsmålen med förfarandena hållas så korta som möjligt, men om en 
medlemsstat inte garanterar att tillstånden möjliggör koldioxidlagring under betryggande 
former, då kunde allmänhetens förtroende för avskiljning och lagring av koldioxid få sig en 
knäck runtom i Europa. Därför är det på sin plats att kommissionen kan göra en slutlig 
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kontroll.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 
återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om allvarliga
oegentligheter eller läckage, om de 
rapporter som lämnas av operatörerna eller 
de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 
återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen. 
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därmed sammanhängande 
rättsliga skyldigheter. I möjligaste mån ska 
de kostnader som uppstår drivas in från den 
tidigare operatören.

(19) Den behöriga myndigheten bör 
granska och vid behov uppdatera eller 
återkalla lagringstillståndet, bland annat 
om den fått kännedom om oegentligheter 
eller läckage som kan vara till skada för
människors hälsa och miljön, om de 
rapporter som lämnas av operatörerna eller 
de inspektioner som görs visar att 
tillståndsvillkoren inte följs eller om 
myndigheten fått kännedom om att 
operatören på annat sätt underlåtit att 
uppfylla villkoren för tillståndet. Efter 
återkallande av ett tillstånd ska den 
behöriga myndigheten antingen utfärda ett 
nytt tillstånd eller stänga lagringsplatsen. 
Under tiden ska den behöriga myndigheten 
överta ansvaret för lagringsplatsen, 
inbegripet alla därmed sammanhängande 
rättsliga skyldigheter. I möjligaste mån ska 
de kostnader som uppstår drivas in från den 
tidigare operatören.

Or. en

Motivering

Ordet ”allvarliga” lämnar utrymme för osäkerhet.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen få upphöra, men den bör 

(27) Efter överföringen av ansvaret bör 
övervakningen få upphöra, men den bör 
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återupptas om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks. Efter 
ansvarsöverföringen bör den behöriga 
myndigheten inte driva in eventuella 
kostnader hos den förre operatören. 

återupptas om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks. Efter 
ansvarsöverföringen bör den behöriga 
myndigheten inte driva in eventuella 
kostnader hos den förre operatören, utom 
ifall överföringen av ansvaret motiverats 
med oriktig information. 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
läckage. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder, i form av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande, vidtas av den 
sökande innan ansökan om tillstånd 
lämnas in.

(28) Finansiella bestämmelser bör antas för 
att öka säkerheten för att alla skyldigheter 
vid stängning och efter stängning, 
skyldigheter enligt direktiv 2003/87/EG 
samt skyldigheter enligt detta direktiv att 
vidta avhjälpande åtgärder kan uppfyllas i 
händelse av betydande oegentligheter eller 
läckage. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder, i form av en ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande, vidtas av den 
sökande innan injektionen av koldioxid tar 
vid.

Or. en

Motivering
i) (Berör inte den svenska versionen).

ii) Förutsatt att operatörens ekonomiska soliditet anses tillfredsställande behövs det inga krav 
på att det ställs ut någon ekonomisk säkerhet innan de egentliga arbetena tar vid.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Tillträde till transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa. Detta bör 
göras på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid. Medlemsstaterna bör också 
inrätta tvistlösningsmekanismer för att 
möjliggöra snabba lösningar av tvister 
angående tillträde till transportnätverk 
och lagringsplatser för koldioxid.

(29) Tillträde till transportnät och 
lagringsplatser för koldioxid kan bli ett 
villkor för att komma in på eller kunna 
konkurrera på den inre marknaden för 
elektricitet och värme, beroende på de 
relativa priserna på kol och CCS. Det är 
därför lämpligt att ordna så att potentiella 
användare får tillträde till dessa. Detta bör 
göras på ett sätt som varje medlemsstat 
bestämmer, med målet att tillträdet ska 
vara rättvist och öppet, och med beaktande 
bland annat av den transport- och 
lagringskapacitet som är tillgänglig eller 
rimligen kan göras tillgänglig, liksom hur 
stor andel av sina skyldigheter att minska 
koldioxidutsläppen enligt internationella 
rättsakter och gemenskapslagstiftning som 
medlemsstaten har för avsikt att uppfylla 
genom avskiljning och geologisk lagring 
av koldioxid.

Or. en

Motivering

Det bör inrättas en tvistlösningsmekanism som kan medla också i andra frågor än sådana 
som berör tillträde till transportnätverk och lagringsplatser. Se det nya skälet 30a nedan.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Medlemsstaterna bör inrätta 
tvistlösningsmekanismer och en 
oberoende myndighet för att möjliggöra 
snabba lösningar av tvister angående 
tillträde till transportnätverk och 
lagringsplatser för koldioxid och medla 
mellan en behörig myndighet och 
innehavare av ett undersöknings- eller 
lagringstillstånd, i händelse av 
meningsskiljaktigheter som eljest kunde 
leda till utdragna tvister inför rätta.

Or. en

Motivering

Den tvistlösningsmekanism som kommissionen föreslagit för transportnätverken bör också stå 
till förfogande i andra frågor. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Den behöriga myndigheten bör inrätta 
och upprätthålla ett register över alla 
stängda lagringsplatser och kringliggande 
lagringskomplex, med bland annat kartor 
över deras spatiala utsträckning, som bör 
tas i beaktande av de behöriga nationella 
myndigheterna vid relevanta planerings-
och tillståndsförfaranden. Registret bör 
också rapporteras till kommissionen.

(31) Den behöriga myndigheten bör inrätta 
och upprätthålla ett register över alla i drift 
varande och stängda lagringsplatser och 
kringliggande lagringskomplex, med bland 
annat kartor över deras spatiala 
utsträckning, som bör tas i beaktande av de 
behöriga nationella myndigheterna vid 
relevanta planerings- och 
tillståndsförfaranden. Registret bör också 
rapporteras till kommissionen.

Or. en
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Motivering

Driften av en lagringsplats kan pågå mycket länge. Det kommer att hänvisas till registren för 
många andra ändamål och därför måste de vara heltäckande så att både i drift varande och 
stängda lagringsplatser finns med i dem. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för geologisk lagring av koldioxid (nedan 
även betecknat CO2). 

1. I detta direktiv inrättas en rättslig ram 
för geologisk lagring av koldioxid (nedan 
även betecknat CO2) som ett led i kampen 
mot klimatförändringen. 

Or. en

Motivering

Det måste sägas ut att det finns bara en enda orsak till underjordisk lagring av koldioxid, 
nämligen att koldioxiden inte ska komma ut i atmosfären och bidra till problemet med global 
uppvärmning.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Syftet med geologisk lagring är 
permanent inneslutning av koldioxid på 
ett sätt som kan förhindra eller i möjligaste 
mån minska möjliga negativa effekter på 
miljön och därav följande risker för
människors hälsa.

2. Syftet med geologisk lagring är att vara 
ett alternativ till att koldioxid kommer ut i 
atmosfären, genom att permanent och 
under betryggande former innesluta 
koldioxiden under jorden på ett sätt som 
kan förhindra att människors hälsa eller
miljön tar skada.

Or. en
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Motivering

Direktivet kan anses godtagbart endast om det föreskriver att koldioxid ska inneslutas 
permanent och under betryggande former så att varken människors hälsa eller miljön tar 
skada.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktivet ska inte tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer. 

2. Direktivet ska inte tillämpas på 
geologisk lagring av koldioxid som görs 
för forskning, utveckling eller provning av 
nya produkter och processer. Det ska dock 
vara tillämpligt på demonstrationsprojekt 
med en sammanlagd planerad lagring på 
100 kiloton eller mer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förvärva erfarenheter av att övervaka bestämmelserna om avskiljning och 
lagring av koldioxid genom att införa bestämmelser för de demonstrationsprojekt som 
föreslagits av Europeiska rådet. (Står också i skäl 14). 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lagring av koldioxid i geologiska 
formationer som sträcker sig utöver de 
områden som anges i punkt 1 ska inte
tillåtas. 

3. Lagring av koldioxid i lagringskomplex
som sträcker sig utöver de områden som 
anges i punkt 1 ska tillåtas endast på de 
villkor som anges i artikel 11a och i 
överensstämmelse med internationella 
avtal. 

Or. en
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Motivering

En geologisk formation kan vara vidsträckt och nå utanför EU:s gränser. Förfarandena i 
detta direktiv behöver endast beröra de delar av formationen som betecknats som 
lagringskomplex.

Bör ses i samband med den föreslagna nya artikeln 11a. Direktivet ska inte utesluta export av 
koldioxid för lagring, förutsatt att strikta villkor uppfylls och så länge det inte sker någon 
lagring under havsbottnen i strid med Londonkonventionen.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) en specifik geologisk formation som 
används för geologisk lagring av koldioxid,

3) ett definierat område inom en geologisk 
formation som används för geologisk 
lagring av koldioxid; i en enda 
lagringsplats kan det ingå definierade 
områden inom olika geologiska 
formationer på olika nivåer,

Or. en

Motivering

Det kan hända att en lagringsplats befinner sig inom bara en del av en åtskilligt större 
geologisk formation och i lagringsplatsen kan också ingå geologiska formationer på olika 
nivåer.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) läckage: utsläpp av koldioxid från 
lagringskomplexet,

5) läckage: mätbart utsläpp i markytan, 
atmosfären eller hydrosfären av koldioxid 
från lagringskomplexet, vid behov 
bekräftat med övervakningssystem med 
bästa tillgängliga teknik,
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att definitionen på läckage ska stämma bättre överens med FN:s 
klimatpanels riktlinjer för bästa metoder och till att eventuella tvister om ursprunget till eller 
mängden av eventuellt utsläppt koldioxid ska kunna undvikas. Med "hydrosfären" förstås 
haven, sjöarna och alla vattendrag på jordens yta.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) undersökningstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger undersökning 
och som utfärdats av den behöriga 
myndigheten enligt kraven i detta direktiv,

8) undersökningstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger undersökning
och anger under vilka betingelser 
undersökningen får ske, och som utfärdats 
av den behöriga myndigheten enligt kraven 
i detta direktiv,

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) lagringstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger geologisk 
lagring av koldioxid i en lagringsplats och 
som utfärdats av den behöriga 
myndigheten enligt kraven i detta direktiv,

10) lagringstillstånd: ett skriftligt och 
motiverat beslut som medger geologisk 
lagring av koldioxid i en lagringsplats och 
anger under vilka betingelser lagringen 
får ske, och som utfärdats av den behöriga 
myndigheten enligt kraven i detta direktiv,

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) betydande förändring: en förändring 
som kan få betydande miljöeffekter,

11) betydande förändring: en förändring 
som kan öka risken för läckage,

Or. en

Motivering

Huvudsyftet måste vara att undvika läckage och de eventuella risker läckagen kan innebära 
för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) CO2-ström: flöde av substanser som är 
resultatet av processer för 
koldioxidavskiljning,

12) CO2-ström: flöde av substanser som
innehåller minst 90 % koldioxid och är 
resultatet av processer för 
koldioxidavskiljning samt i vilket inget 
avfall eller annat material får tillsättas i 
bortskaffningssyfte,

Or. en

Motivering

Här ges en specifik definition för att komplettera den definition som föreslagits för artikel 12, 
så att det lösligt formulerade uttrycket "till övervägande delen" ersätts med en definition som 
ger ökad klarhet. Man kunde ställa krav på ännu mer än 90 %, om man tog hänsyn endast till 
sådana avskiljningsprocesser som sker efter förbränningen, men då skulle man troligen 
utesluta att det utvecklades ny lovande teknik för förbränning under tillförsel av syre. Men 
eftersom återstoden i detta fall skulle bestå av inertgaserna argon, kväve och syre bör detta
dock inte föranleda någon oro.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om själva platsens beskaffenhet, 
som kan innebära risk för läckage,

16) betydande oegentlighet: varje 
oegentlighet vid injektion eller lagring eller 
i fråga om lagringskomplexets prestanda, 
som innebär avsevärt ökad risk för 
läckage,

Or. en

Motivering

I definitionen av ”betydande oegentlighet” bör det uttryckligen hänvisas till att någonting 
som hänt under markytan föranlett ett verkligt behov av avhjälpande åtgärder för att 
förebygga en eventuell risk för framtida läckage.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter eller för att försluta läckor
för att förhindra eller minimera utsläpp av 
koldioxid från lagringskomplexet,

17) avhjälpande åtgärder: alla åtgärder som 
vidtas för att avhjälpa betydande 
oegentligheter för att förhindra eller stoppa 
läckage,

Or. en

Motivering

Det behövs en klarare definition av avhjälpande åtgärder ifall betydande oegentligheter 
upptäcks. Allt koldioxidläckage som kan vara till skada för människors hälsa och miljön är 
oacceptabelt. 
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon betydande risk för 
läckage, och om det inte är troligt att 
några betydande effekter som är skadliga 
för miljön eller människors hälsa kan 
uppstå. 

2. En geologisk formation får väljas som 
lagringsplats endast under förutsättning att 
det med det användningssätt som föreslås 
inte finns någon risk för läckage, som 
kunde vara till skada för människors hälsa 
eller miljön. 

Or. en

Motivering
Kravet måste bli mera absolut än vad kommissionen föreslagit. Det vore fullständigt 
oacceptabelt om det gavs lagringstillstånd även om man på förhand hade att räkna med 
sådant läckage som kunde bli till skada för människors hälsa eller miljön.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En geologisk formations lämplighet som 
lagringsplats ska avgöras genom en 
beskrivning och bedömning av det 
potentiella lagringskomplexet och det 
omgivande området enligt de kriterier som 
anges i bilaga I.

3. En geologisk formations lämplighet som 
lagringsplats ska avgöras genom en 
beskrivning och bedömning av det 
potentiella lagringskomplexet och det 
omgivande området enligt de kriterier som 
anges i bilaga I och med stöd av bästa 
metoder samt de riktlinjer som 
kommissionen ska ta fram.

Or. en

Motivering

I bilagorna ges den grundläggande ramen för att man ska kunna bedöma en potentiell 
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lagringsplats, men bedömningen kommer att gå bättre och allmänhetens förtroende att öka 
om det införs ett krav på att bästa metoder ska följas och riktlinjer tas fram till stöd för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
undersökningstillstånd är öppna för alla 
som förfogar över den kapacitet som krävs 
och att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga
icke-diskriminerande kriterier.

Vid förfarandena ska det tas hänsyn till 
att innehavarna av undersökningstillstånd 
kommer att vara ägare till de uppgifter 
som framkommit vid undersökningen och
ha förtur om de ansöker om 
lagringstillstånd innan 
undersökningstillståndet upphört att 
gälla. Medlemsstaterna får införa krav på 
att alla uppgifter som framkommit under 
ett undersökningstillstånds giltighetstid 
sedermera ska säljas eller överlåtas för att 
eventuell därpå följande konkurrens om 
ett lagringstillstånd ska underlättas, för 
den händelse att innehavaren av 
undersökningstillståndet inte skulle vilja 
ansöka om lagringstillstånd eller inte 
uppfylla andra villkor.  

Or. en

Motivering

Vi måste hitta en lösning på att de förfaranden som kommissionen föreslagit kan bli 
självmotsägande. Både undersökningstillstånden och de lagringstillstånd som utfärdas efter 
dem ska visserligen utfärdas på icke-diskriminerande grunder, men ingen kommer att vilja 
utföra undersökningar i kommersiell skala om det inte är sannolikt att de som gjort 
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undersökningarna också kommer att kunna lagra koldioxid eller i vart fall få ersättning för 
sina investeringar. Vid förfarandena för utfärdande av undersökningstillstånd bör det därför 
tas hänsyn till att dessa förfaranden är direkt anknutna till det därpå följande förfarandet för 
utfärdande av lagringstillstånd.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea och för högst två 
år och kan förlängas en gång med högst 
två år.

3. Undersökningstillstånd ska beviljas för 
en begränsad volymarea. Tillståndet ska 
inte gälla längre än vad som krävs för 
undersökning av den plats det hänför sig 
till. Medlemsstaterna får förlänga ett 
tillstånd förutsatt att undersökningen görs 
i enlighet med kraven för den.

Or. en

Motivering

Den period som föreslagits av kommissionen kommer ofta att vara för kort. Man kan utgå 
ifrån att de medlemsstater som beviljar undersökningstillstånd har ett seriöst intresse av att 
underlätta lagring av koldioxid under betryggande former. Därför kan det överlåtas åt 
medlemsstaterna själva att avgöra vilka krav som ska gälla för den tid under vilken 
undersökningstillstånden gäller, utan att man för den skull behöver befara några onödiga 
dröjsmål.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 

4. Innehavaren av ett 
undersökningstillstånd ska ha ensamrätt att 
undersöka det potentiella 
lagringskomplexet för koldioxid. 
Medlemsstaterna ska se till att komplexet 
inte används på ett sätt som är oförenligt 
med undersökningsverksamheten under 
tillståndets giltighetstid och att intressena 
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tillståndets giltighetstid. och äganderättigheterna hos 
utomstående, som tidigare beviljats rätt att 
producera olja, gas, kol eller andra 
mineral, respekteras och bevaras i 
samband med beviljandet av 
undersökningstillstånd för potentiella 
platser för lagring av koldioxid.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avser betona att också andra företag med verksamhet i samma geografiska 
område har rättigheter.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Undersökningstillståndet ska från och 
med den dag det löper ut inte längre gälla, 
om inte innehavaren dessförinnan 
ansöker om ett lagringstillstånd i samma 
område, i enlighet med artikel 6.
Innehavaren av undersökningstillståndet 
ska, fram till den dag det löper ut, ha 
ensamrätt att ansöka om ett 
lagringstillstånd i enlighet med 
artiklarna 6 och 7.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att inga 
lagringsplatser drivs utan lagringstillstånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att inga 
lagringsplatser drivs utan lagringstillstånd, 
samt att varje lagringsplats har en enda 
operatör och att det under tillståndets 
giltighetstid inte tillåts att lagringsplatsen 
används på ett sätt som motverkar dess 
syfte.

Or. en

Motivering

För att det ska framgå absolut klart vem som har ansvaret och skyldigheterna får det inte 
finnas fler än en enda operatör för varje lagringsplats. Det här måste påpekas framför allt för 
att vi ska kunna undvika eventuella konflikter med dem som har rättigheter till oljeutvinning, i 
händelse av att koldioxid lagras ute till havs.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena för beviljande av 
lagringstillstånd är öppna för alla som 
förfogar över den kapacitet som krävs och 
att tillstånd beviljas på grundval av 
objektiva och offentliga kriterier.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5.4 ska medlemsstaterna fastställa 
förfaranden för beviljande av 
lagringstillstånd och då söka garantera att 
tillstånden är öppna för alla som förfogar 
över den kapacitet som krävs och att 
tillstånd beviljas på grundval av objektiva,
offentliga och icke-diskriminerande
kriterier.

Or. en
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Motivering

De förfaranden som ingår i kommissionens förslag är potentiellt självmotsägande. 
Visserligen bör tilldelningen av kontrakt i idealfallet ske utan diskriminering, men det här tar 
bort incitamentet till att utföra undersökningar. Ändringsförslaget måste därför läsas 
tillsammans med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 5.2. 

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Den sökandes namn och adress samt, 
om det inte är samma person, den
potentiella operatörens namn och adress.

1) Den potentiella operatörens namn och 
adress.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Bevis på den sökandes eller den 
potentiella operatörens tekniska 
kompetens.

2) Bevis på den potentiella operatörens 
tekniska kompetens.

Or. en

Motivering

Den tekniska kompetensen hos den organisation som kommer att vara direkt 
verksamhetsansvarig måste fastställas.
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Den totala mängd koldioxid som ska 
injekteras och lagras samt eventuella 
källor, CO2-strömmarnas sammansättning 
och injektionstakt.

4) Den totala mängd koldioxid som ska 
injekteras och lagras samt eventuella 
källor, CO2-strömmarnas sammansättning,  
injektionstakt, injektionstryck, 
injektionsanläggningarnas belägenhet 
och transportmetoderna.

Or. en

Motivering

Oumbärliga uppgifter för att bedömningen ska kunna göras ordentligt.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Bevis på åtgärder i form av ekonomisk 
säkerhet eller motsvarande enligt kravet i 
artikel 19.

9) Bevis på åtgärder i form av sökandens 
ekonomiska soliditet samt förmåga att 
ställa ekonomisk säkerhet eller 
motsvarande enligt kravet i artikel 19
innan koldioxidinjektionsprocessen 
inleds.

Or. en

Motivering

Vid tillämpningen av direktivet bör det räcka med bevis på företagets eller dess 
moderföretags ekonomiska soliditet i samband med att ansökan lämnas in.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a) Ett förslag till plan för information till 
och samråd med allmänheten i enlighet 
med direktiv 2003/4/EG, där det 
eftersträvas att mesta möjliga information 
av tekniskt och annat slag ska ställas 
allmänheten till förfogande som 
beslutsunderlag i samband med att 
ansökan för första gången lämnas in och 
när eventuella översyner görs, samt att 
allmänheten bereds formellt tillfälle att 
lämna in kommentarer till den behöriga 
myndigheten.  

Or. en

Motivering
Skärpning av kraven i nuvarande miljöinformationslagstiftning.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på en fysisk 
person som är tekniskt kompetent och 
tillförlitlig att förvalta platsen och denna 
person och all personal kommer att få 
yrkesmässig och teknisk utbildning.

b) förvaltningen av lagringsplatsen 
kommer att ligga i händerna på ett 
ekonomiskt solitt företag med bevisad
teknisk kompetens.

Or. en

Motivering

Det måste fastställas en klar ansvarsfördelning som också kan genomdrivas i praktiken. Ett 
företag med teknisk kompetens kommer rent definitoriskt att utse lämpliga personer att sköta 
vardagsarbetet med att förvalta lagringsplatsen.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ifall fler än en operatör utför injektion 
i samma hydrostatiskt sammanhängande 
system, det potentiella samspelet mellan 
trycket på olika håll är sådant att 
bäggedera platserna samtidigt kan 
uppfylla kraven i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten måste se till att det inte utfärdas tillstånd till två operatörer som 
kunde tänkas använda ett enda hydrostatiskt sammanhängande lagringskomplex, inte minst 
eftersom det i händelse av att det samtidigt injiceras på olika ställen kommer att bli svårt att 
med absolut säkerhet avgöra ansvarsfördelningen.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Kommissionen har yttrat sig om 
förslaget till tillstånd enligt artikel 10.1.

2) Kommissionen antingen inte meddelat 
några invändningar i enlighet med artikel 
10 f eller en överenskommelse uppnåtts 
mellan den behöriga myndigheten och 
kommissionen och offentliggjorts i 
enlighet med samma föreskrift.

Or. en

Motivering

En lydelse som föreslagits av kommissionen för att ersätta artikel 8.2 och 8.3 och få 
föreskriften att stämma överens med den nya lydelse som föreslagits i artikel 10.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Den behöriga myndigheten har tagit 
detta yttrande i beaktande enligt 
artikel 10.2.

3) Den behöriga myndigheten har tillställt 
en förklaring samt, vid behov, en 
motivering, till alla bland allmänheten 
som gjort specifika och personliga
kommentarer till ansökan samt försett 
dem med namn och kontaktuppgifter.

Or. en

Motivering

En garanti för att den behöriga myndigheten åläggs ta full hänsyn till specifika kommentarer, 
förslag och farhågor som sänts in av allmänheten, också när insändarna agerat som enskilda 
personer och inte bara som undertecknare av en framställning eller en organiserad 
elektronisk lobby.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens granskning av förslag till
lagringstillstånd

Godkännande av lagringstillstånd

1. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla förslag till 
lagringstillstånd, ansökningar om 
tillstånd och annat material som beaktats 
av den behöriga myndigheten vid 
antagandet av förslaget till beslut. 
Kommissionen kan yttra sig om förslag
till tillstånd inom sex månader från 
överlämnandet.

Medlemsstaterna ska införa följande 
förfarande:

a) De som söker om lagringstillstånd ska 
tillhandahålla den behöriga myndigheten 
två kopior av alla handlingar som behövs.
b) Efter att ha mottagit handlingarna från 
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den sökande ska den behöriga 
myndigheten tillhandahålla 
kommissionen ingående upplysningar om 
varje tillståndsansökan och allt annat 
material som den behöriga myndigheten 
ska beakta vid sitt beslutsfattande om 
lagringstillståndet.
c) Kommissionen ska för den behöriga 
myndigheten bekräfta mottagandet av de 
erforderliga handlingarna när de 
inkommit.
d) Den behöriga myndigheten ska 
underrätta kommissionen om och när den 
godkänner att lagringstillstånd utfärdas. 
e) Kommissionen ska bekräfta 
mottagandet av godkännandet omedelbart 
när det inkommit.
f) Kommissionen får inom en 
kalendermånad efter att ha mottagit 
meddelande om att ett lagringstillstånd 
godkänts underrätta den behöriga 
myndigheten att den har invändningar 
som ska bygga på kraven i detta direktiv. 
Sådana invändningar ska ha 
uppskjutande verkan på tillståndet, till 
dess att en överenskommelse nåtts mellan 
den behöriga myndigheten och 
kommissionen och offentliggjorts. 
g) Lagringstillståndet ska anses som 
godkänt om inga sådana invändningar 
inkommit från kommissionen inom 
föreskriven tid.

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

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att den ska få sex månader på sig för att underrätta den behöriga 
myndigheten om sitt beslut. Det här är rena byråkratiska mardrömmen och fullkomligt 
oacceptabelt. 
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Föredraganden tycker att kommissionen bör ha rätt att göra en slutlig kontroll, eftersom det 
kunde innebära ett hot mot allmänhetens förtroende för avskiljning och lagring av koldioxid 
runtom i Europa om någon enda medlemsstat underlät att adekvat skydda människors hälsa 
och miljön.

Med hjälp av det förfarande som föreslås i detta ändringsförslag kan kommissionen arbeta 
jämsides med medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att inga 
väsentliga förändringar genomförs utan att 
ett nytt lagringstillstånd har utfärdats i 
enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att inga 
väsentliga förändringar genomförs utan att 
ett nytt lagringstillstånd har utfärdats i 
enlighet med detta direktiv. 
Lagringstillstånden får ändras för att 
tillåta smärre ändringar i enlighet med 
riktlinjer som ska utarbetas av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Dessa ändringsförslag syftar till att öka rättssäkerheten. Lägg märke till att artikel 16 också 
ger den behöriga myndigheten möjlighet att kräva att åtgärder vidtas för att förhindra 
läckage eller att själv vidta åtgärder i detta syfte. 

Det får också tas hänsyn till uppgifter från en uppgiftslämnare av typ "väckarklocka" 
(whistleblower) eller en annan källa (3a).

Den behöriga myndigheten ska inte behöva vänta tills förhandlingarna strandat för att kunna 
kräva att operatören betalar innan de anslag som finns att tillgå för ändamålet används.
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska granska 
och när så krävs uppdatera eller återkalla 
lagringstillståndet

3. Den behöriga myndigheten ska granska 
och när så krävs uppdatera eller återkalla 
lagringstillståndet eller kräva att 
innehavaren av tillståndet vidtar 
avhjälpande åtgärder

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 11.2.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller läckage enligt 
artikel 16.1,

a) om den har fått kännedom om betydande 
oegentligheter eller läckage som kunde 
vara till skada för människors hälsa eller 
miljön enligt artikel 16.1,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 11.2.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ett tillstånd har återkallats enligt 4. När en behörig myndighet vidtagit 
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punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. Fram till dess att ett nytt 
lagringstillstånd har utfärdats ska den 
behöriga myndigheten överta ansvaret för 
lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter. I möjligaste 
mån ska den behöriga myndigheten indriva 
alla kostnader för detta hos den tidigare 
operatören.

åtgärder för att ompröva, uppdatera eller 
återkalla ett lagringstillstånd enligt 
punkt 3 ska den behöriga myndigheten 
antingen utfärda ett nytt lagringstillstånd 
eller stänga lagringsplatsen enligt 
artikel 17.1 c. I det senare fallet ska, fram 
till dess att ett nytt lagringstillstånd har 
utfärdats, den behöriga myndigheten överta 
ansvaret för lagringsplatsen, inbegripet alla 
därav följande rättsliga skyldigheter. I 
möjligaste mån ska den behöriga 
myndigheten indriva alla kostnader för 
detta hos den tidigare operatören, också 
med anlitande av den ekonomiska 
säkerhet som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 11.2.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Export av koldioxid till tredjeländer för 

geologisk lagring
1. När koldioxid ska exporteras från 
gemenskapen till tredjeländer för 
geologisk lagring ska innehavaren av 
koldioxiden lämna in en ansökan om 
exporttillstånd till 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet. 
2. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska underrätta 
mottagarlandets behöriga myndighet för 
att utverka dennas samtycke.
3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet får bevilja exporttillstånd 
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endast om:
a) mottagarlandets behöriga myndighet 
samtyckt,
b) garantier kan ges för att den geologiska 
lagringen av koldioxid i mottagarlandet 
kan ske på de villkor som förutsätts i detta 
direktiv,
c) den geologiska lagringen av koldioxid 
omfattas av ett system för handel med 
utsläppsrätter i mottagarlandet och detta 
system är kopplat till EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, vilket inrättats 
i enlighet med direktiv 2003/87/EG.
4. Koldioxidexport ska tillåtas endast med 
kommissionens uttryckliga medgivande.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte omöjliggöra export av koldioxid för geologisk lagring i sådana fall då 
lagringen sker enligt säkerhetskriterier som motsvarar EU:s.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CO2-ström ska till övervägande 
delen bestå av koldioxid. Därför får inget 
avfall eller andra substanser tillsättas i 
syfte att undanskaffa detta avfall eller 
denna substans. En CO2-ström får dock 
innehålla spår av substanser som härrör 
från källan, avskiljningen eller 
injektionsprocessen. Halterna av dessa 
substanser får inte överstiga nivåer som 
skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en betydande miljörisk eller bryta 
mot kraven i tillämplig 

1. En CO2-ström ska bestå av minst 90 %
koldioxid. Därför får inget avfall eller 
andra substanser tillsättas i syfte att 
undanskaffa detta avfall eller denna 
substans. En CO2-ström får dock innehålla 
spår av substanser som härrör från källan, 
avskiljningen eller injektionsprocessen och 
spårelement får tillsättas som hjälp vid 
arbetet med att övervaka och bekräfta 
migrationen av koldioxid. Halterna av 
dessa substanser får inte överstiga nivåer 
som skulle kunna ha negativa effekter på 
lagringsplatsens eller den relevanta 
transportinfrastrukturens integritet eller 
utgöra en miljörisk eller bryta mot kraven i 
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gemenskapslagstiftning. tillämplig gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”till övervägande delen” är inte tillräckligt klart. Man kunde ställa krav på ännu 
mer än 90 %, om man tog hänsyn endast till sådana avskiljningsprocesser som sker efter 
förbränningen, men då skulle man utesluta att det utvecklades ny lovande teknik för 
förbränning under tillförsel av syre. Men eftersom återstoden i koldioxidströmmen i detta fall 
skulle bestå av inertgaserna argon, kväve och syre bör detta dock inte föranleda någon oro.

Dessutom är ordet ”betydande” oacceptabelt. Man kan inte tolerera en halt av föroreningar 
som skulle bryta mot vedertagna normer och som kunde innebära någon form av hot.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören övervakar 
injektionsanläggningen, lagringskomplexet 
(inbegripet CO2-plymen när så är 
möjligt), och i tillämpliga fall omgivningen 
för att

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören övervakar 
injektionsanläggningen, lagringskomplexet 
(inbegripet CO2-plymen), och i tillämpliga 
fall omgivningen för att

Or. en

Motivering

Det viktigaste i varje övervakningsplan är att fastställa om det skett några betydande 
förändringar i mönstren för lagring av koldioxid (framför allt om det uppträtt någon 
migration som kan leda till läckage) och om det behövs några åtgärder mot detta.

Det är viktigt att koldioxidplymen övervakas om det är meningen att potentiella läckage ska 
kunna förutses, och därför bör orden ”när så är möjligt” utgå.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) verifiera mängden lagrad koldioxid.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 inledningen.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) upptäcka allvarliga negativa effekter på 
den omgivande miljön, människor eller 
användare av den kringliggande biosfären,

d) upptäcka negativa effekter på den 
omgivande miljön, människor eller 
användare av den kringliggande biosfären,

Or. en

Motivering

Alla negativa effekter på människors hälsa och miljön är oacceptabla, så ordet ”allvarliga”
måste utgå.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) bedöma om den lagrade koldioxiden 
kommer att förbli helt innesluten under en 
obegränsad framtid.

f) uppdatera bedömningen av om 
lagringsplatsen kommer att vara säker 
och oskadad på kort och lång sikt, 
inberäknat bedömningen av om den 
lagrade koldioxiden kommer att förbli helt 
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innesluten under en obegränsad framtid.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 inledningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningen ska ske enligt en 
övervakningsplan som utarbetas av 
operatören enligt de krav som fastställs i 
bilaga II, samt överlämnats till och 
godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.5 och 9.5. Planen ska 
uppdateras enligt de krav som fastställs i 
bilaga II och i varje fall vart femte år för att 
ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. 
Uppdaterade planer ska lämnas för 
godkännande till den behöriga 
myndigheten.

2. Övervakningen ska ske enligt en 
övervakningsplan som utarbetas av 
operatören enligt de krav som fastställs i 
bilaga II, i vilka ska ingå detaljuppgifter 
om övervakningen, i enlighet med de 
riktlinjer som fastställts vid tillämpningen 
av artiklarna 14 och 23.2 i direktiv
2003/87/EG, samt överlämnats till och 
godkänts av den behöriga myndigheten 
enligt artiklarna 7.5 och 9.5. Planen ska 
uppdateras enligt de krav som fastställs i 
bilaga II och i varje fall vart femte år för att 
ta hänsyn till ändringar av 
läckageriskbedömningen samt ny 
vetenskaplig kunskap och förbättringar av 
bästa tillgängliga teknik. Uppdaterade 
planer ska lämnas för godkännande till den 
behöriga myndigheten.
Övervakningsplanen och eventuella 
uppdaterade planer ska framläggas till 
påseende för allmänheten.

Or. en

Motivering

Övervaknings- och rapporteringskraven måste utformas efter motsvarande krav i direktivet 
om utsläppshandel.

Det föreskrivande förfarandet måste anpassas så att där tas hänsyn till erfarenhetsbetingade 
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lärdomar och ny teknisk kunskap.

Av omsorg om fortsatt förtroende måste det framhållas att övervakningsplanerna måste föras 
ut till allmänhetens kännedom.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Bevis på att den ekonomiska säkerheten 
enligt artiklarna 19 och 9.9 har bibehållits.

3) Bevis på att den ekonomiska säkerheten 
enligt artiklarna 19 och 9.9 har ställts och
bibehållits.

Or. en

Motivering

Här skapas förutsättningar för viss flexibilitet då den ekonomiska säkerheten ska ställas, inte 
minst för att det ska kunna tas hänsyn till den ekonomiska soliditeten hos eventuella 
moderföretag.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rutininspektioner ska genomföras minst
en gång om året. De ska omfatta de 
relevanta anläggningarna för injektion och 
övervakning samt hela skalan av relevanta 
miljöeffekter som härrör från 
lagringskomplexet.

3. Rutininspektioner ska genomföras en 
gång om året under de fem första åren 
efter att injektion inletts och därefter så 
ofta som den behöriga myndigheten anser 
det nödvändigt. De ska omfatta de 
relevanta anläggningarna för injektion och 
övervakning samt hela skalan av relevanta 
miljöeffekter som härrör från 
lagringskomplexet.

Or. en
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Motivering

Eventuella problem kommer sannolikast att visa sig kort efter att injektionsprocessen inletts 
och därför är det på sin plats med regelbundna inspektioner. Men varje lagringsplats kommer 
att ha olika geologiska egenskaper och därför bör de behöriga myndigheterna själva få 
bestämma, utgående från rådande omständigheter, hur ofta inspektionerna på längre sikt bör 
göras.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage genast 
meddelar den behöriga myndigheten och 
vidtar de avhjälpande åtgärder som krävs.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
operatören i händelse av betydande 
oegentligheter eller läckage som kunde 
vara till skada för människors hälsa och 
miljön genast meddelar den behöriga 
myndigheten och vidtar de avhjälpande 
åtgärder som krävs.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen skapar ökad juridisk tydlighet för operatörerna av lagringsplatser genom 
att föreskriva att den behöriga myndigheten ska motivera sina krav och samtidigt ge den 
behöriga myndigheten ökade möjligheter att agera i händelse av eventuella överträdelser av 
tillståndsvillkoren eller eventuella hot mot människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får när som 
helst uppmana operatören att vidta 
ytterligare eller andra avhjälpande åtgärder 
än de som anges i planen för avhjälpande 
åtgärder. Myndigheten kan också när som 
helst själv vidta avhjälpande åtgärder och 
ska då driva in kostnaderna från 

3. Den behöriga myndigheten får när som 
helst ålägga operatören att vidta ytterligare 
eller andra avhjälpande åtgärder än de som 
anges i planen för avhjälpande åtgärder, 
om åtgärderna i denna plan påvisats vara 
ineffektiva, om omständigheterna 
avsevärt ändrats sedan planen antogs 

Adlib Express Watermark



PR\726692SV.doc 37/55 PE407.716v01-00

SV

operatören. eller om det råder risk för läckage som 
kunde vara till skada för människors 
hälsa och miljön.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 16.1.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om operatören underlåter att vidta de
avhjälpande åtgärder som krävs ska den 
behöriga myndigheten vidta de nödvändiga 
avhjälpande åtgärderna och driva in 
kostnaderna för detta hos operatören.

4. Om operatören underlåter att vidta 
avhjälpande åtgärder inom den tid som 
behövs för att förhindra läckage som 
kunde vara till skada för människors 
hälsa och miljön ska den behöriga 
myndigheten vidta de nödvändiga 
avhjälpande åtgärderna och driva in 
kostnaderna för detta hos operatören.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 16.1.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) på operatörens begäran, efter 
godkännande av den behöriga 
myndigheten,

b) på operatörens begäran, efter 
godkännande av den behöriga 
myndigheten, eller
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Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De skyldigheter som anges i punkt 2 ska 
uppfyllas enligt en plan för underhåll m.m. 
efter stängning som utformats av 
operatören på grundval av bästa metoder 
och i enlighet med de krav som fastställs i 
bilaga II 2. En preliminär plan för 
underhåll m.m. efter stängning ska lämnas 
till och godkännas av den behöriga 
myndigheten enligt artiklarna 7.7 och 9.7. 
Innan en lagringsplats stängs enligt punkt 1 
a och b ovan ska den preliminära planen 
för underhåll efter stängning m.m.

3. De skyldigheter som anges i punkt 2 ska 
uppfyllas enligt en plan för underhåll m.m. 
efter stängning som utformats av 
operatören på grundval av bästa metoder 
och riktlinjer som ska utvecklas av 
kommissionen i enlighet med de krav som 
fastställs i bilaga II 2. En preliminär plan 
för underhåll m.m. efter stängning ska 
lämnas till och godkännas av den behöriga 
myndigheten enligt artiklarna 7.7 och 9.7. 
Innan en lagringsplats stängs enligt punkt 1 
a och b ovan ska den preliminära planen 
för underhåll efter stängning m.m.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) uppdateras efter behov, särskilt i fråga 
om bästa metoder,

a) uppdateras efter behov, med hänsyn 
tagen till riskanalys, bästa metoder och 
förbättrad teknik, utan att dock påföra 
nya oskäliga krav,

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Rättssäkerhet för operatören. Kriterierna kommer förstås att innefatta krav på att koldioxiden 
kommer att förbli helt innesluten.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten kan, 
tillsammans med beslutet om godkännande 
som hänvisas till i paragraf 3, delge 
operatören uppdaterade krav för 
förslutning av lagringsplatsen och 
avlägsnande av injektionsanläggningarna 
enligt artikel 17.2 och 17.3. Överföringen 
av ansvaret ska ske efter det att platsen har 

4. Den behöriga myndigheten kan, 
tillsammans med beslutet om godkännande 
som hänvisas till i paragraf 3, delge 
operatören uppdaterade och rimliga krav 
för förslutning av lagringsplatsen och 
avlägsnande av injektionsanläggningarna 
enligt artikel 17.2 och 17.3. Överföringen 
av ansvaret ska ske efter det att platsen har 
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förslutits och injektionsanläggningarna 
avlägsnats

förslutits och injektionsanläggningarna 
avlägsnats

Or. en

Motivering

Operatören bör inte sväva i ovisshet om att kanske kunna åläggas juridiskt orimliga krav från 
den behöriga myndighetens sida, till följd av att myndigheten vill försöka slingra sig undan 
det långsiktiga ansvar för lagringsplatsen, vilket ingår som en grundläggande del av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Efter överföringen av ansvaret enligt 
punkterna 1–4 ovan kan övervakningen 
upphöra. Om läckage eller betydande 
oegentligheter upptäcks som ett resultat av 
övervakning och andra förfaranden som 
utförs för att uppfylla kraven i gällande 
gemenskapslagstiftning, bland den 
direktiv 92/43/EEG, direktiv 2000/60/EG 
och direktiv 2006/118/EG eller som ett 
resultat av information som erhållits för 
eventuella andra ändamål, ska dock 
övervakningen återupptas i den 
utsträckning som krävs för att avgöra 
problemets omfattning och de avhjälpande 
åtgärdernas effektivitet. 

Or. en

Motivering

En förutsättning för överföring av ansvar från operatören till den behöriga myndigheten är 
att det inte förekommer något läckage och därför inte behövs något formellt system för 
övervakning. Krav på övervakning som kan upptäcka förekomsten av koldioxid ingår i ett 
flertal nuvarande direktiv (livsmiljödirektivet, ramdirektivet om vatten, 
grundvattendirektivet), vilka kommer att kompletteras av andra direktiv som nu är uppe till  
behandling (till exempel direktivet om en havsstrategi).
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Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Kostnaderna för detta ska inte indrivas 
hos den tidigare operatören efter det att 
ansvaret har överförts till den behöriga 
myndigheten enligt punkterna 1–4. Detta
ska inte gälla om det fastställts att de 
uppgifter som tillhandahållits i samband 
med tillämpningen av punkt 1 byggt på 
oriktig information, antingen detta skett 
till följd av operatörens fel eller 
försummelse eller till följd av avsiktlig 
och uppsåtlig förfalskning.

Or. en

Motivering

För att skydda medlemsstaterna mot försumliga eller bedrägliga operatörer.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Visshet om att ekonomisk säkerhet ställts behövs endast innan injektionen av koldioxid inleds. 
Förhandskrav vore här ekonomiskt betungande, utan att det fanns någon orsak till det alls.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter en riskbaserad bedömning som 
medger insyn ska medlemsstaterna
fastställa vilka former av ekonomisk 
säkerhet som kan godtas, med vederbörlig 
hänsyn till vilka produkter som finns på 
de internationella marknaderna samt till 
de kostnader som är förbundna med dem.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna förhandla om olika metoder för ekonomisk säkerhet som inte 
nödvändigtvis binder kapital eller påverkar projektens lönsamhet på ett sådant sätt, att de blir 
otänkbara för många små eller medelstora företag på marknaden.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag avsett att framhålla att de företag som tillhandahåller anläggningar för 
transport och lagring måste få garantier för en skälig avkastning på sina investeringar samt 
kunna sköta driften på kommersiella grunder, utgående från tillståndsvillkoren.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Behovet av att ta hänsyn till väl 
motiverade rimliga behov och styrkta 
ekonomiska intressen som ägaren till eller 
operatören av lagringsplatsen eller 
transportnätet för koldioxid har, 
inberäknat deras rätt att ingå 
långtidsavtal om tillträdet till transport-
och lagringskapaciteten så länge detta 
inte innebär ett hinder för tredje parts 
tillträde i de fall då kapacitetsutnyttjandet 
med gällande lagringsplan inte är 
fullständigt, och till intressena hos alla 
andra användare av lagringsplatsen och 
transportnätet eller relevanta förädlings-
eller hanteringsanläggningar som kan 
påverkas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag avsett att framhålla att de företag som tillhandahåller anläggningar för 
transport och lagring måste få garantier för en skälig avkastning på sina investeringar samt 
kunna sköta driften på kommersiella grunder, utgående från tillståndsvillkoren.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
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tvistlösningsförfaranden, däribland en 
myndighet som är oberoende av alla parter 
och har tillgång till all relevant 
information, så att tvister som rör tillträde 
till transportnät och lagringsplatser för 
koldioxid kan lösas snabbt med beaktande 
av kriterierna i artikel 20.2 och antalet 
parter som kan bli inblandade i en 
förhandlingsprocess om sådant tillträde.

tvistlösningsförfaranden, däribland en 
myndighet som är oberoende av alla parter 
och har tillgång till all relevant 
information.

Myndigheten bör eftersträva
a) att tvister som rör utvecklingen av 
infrastruktur för koldioxid och tillträde till 
transportnät och lagringsplatser för 
koldioxid kan lösas snabbt med beaktande 
av kriterierna i artikel 20.2 och antalet 
parter som kan bli inblandade i en 
förhandlingsprocess om sådant tillträde.

b) att medla mellan en behörig myndighet 
och innehavarna till undersöknings- eller 
lagringstillstånd i händelse av 
meningsskiljaktigheter som annars kunde 
leda till rättsliga tvister.

Or. en

Motivering
Det kommer att vara till nytta med en tvistlösningsmekanism som kan stå till tjänst med 
medling så att kostsamma och utdragna tvister inför rätta kan undvikas och den bör inte 
arbeta endast med frågor som har med transportnätet att göra. Den bör också finnas till 
hands för att medla i tvister mellan den behöriga myndigheten och operatörerna eller 
tillståndssökandena. Därför bör det tas med en reviderad version av 
tvistlösningsföreskrifterna i artikel 23a (ny) i kapitel 6 (Allmänna bestämmelser).

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta eller utse en 
eller flera behöriga myndigheter som ska 
ansvara för att uppfylla de skyldigheter 

Medlemsstaterna ska inrätta eller utse en 
eller flera behöriga myndigheter som ska 
ansvara för att uppfylla de skyldigheter 
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som fastställs i detta direktiv. Om fler än 
en behörig myndighet utses ska dessa 
myndigheters arbete enligt detta direktiv 
samordnas.

som fastställs i detta direktiv. Om fler än 
en behörig myndighet utses ska
medlemsstaterna ordna med 
samordningen av dessa myndigheters 
arbete enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Kommitté för teknisk översyn

Kommissionen ska inrätta en kommitté 
för teknisk översyn som ska bistå 
kommissionen med att utarbeta riktlinjer 
för bästa metoder för de behöriga 
myndigheterna och operatörerna. 
Kommittén ska bedriva sitt arbete öppet 
och med insyn.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över stängda lagringsplatser Register över lagringsplatser

Or. en

Motivering

Driften av en lagringsplats kan pågå mycket länge. Det kommer att hänvisas till registren för 
många andra ändamål och därför måste de vara heltäckande så att både i drift varande och 
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stängda lagringsplatser finns med i dem. För att onödig byråkrati ska undvikas är det dock 
inget som säger att Bryssel i detalj måste få veta om varje förändring mer än en gång vart 
tredje år.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 24, rubriken.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga nationella myndigheten 
ska ta hänsyn till registret vid relevanta 
planeringsförfaranden och när den tillåter 
verksamhet som skulle kunna påverka den 
geologiska lagringen av koldioxid i de 
stängda lagringsplatserna eller påverkas av 
den. 

2. Den behöriga nationella myndigheten 
ska ta hänsyn till registret vid relevanta 
planeringsförfaranden och när den tillåter 
verksamhet som skulle kunna påverka den 
geologiska lagringen av koldioxid i de i 
drift varande och stängda 
lagringsplatserna eller påverkas av den.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till artikel 24, rubriken.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Registret ska rapporteras till 
kommissionen efter upprättandet och vid 
varje uppdatering.

3. Registret ska rapporteras till 
kommissionen i samband med
upprättandet. Uppdaterade rapporter ska 
sändas in vart tredje år tillsammans med 
de rapporter som föreskrivs i artikel 25.1.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 24, rubriken.

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 9a ”Artikel 9a

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

”1. Medlemsstaterna ska se till att alla
elproducerande förbränningsanläggningar
som konstruerats med en specificerad 
utgångseffekt på 300 megawatt eller mer, 
vilkas koldioxidutsläpp förväntas 
överstiga 350 g/Kwh och för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
ansökts efter att detta direktiv trätt i kraft:
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av tillgången till lämpliga lagringsplatser 
och lämpliga transportnät samt av 
möjligheten att teknikanpassa för 
koldioxidavskiljning.

a) förläggs och planeras så att det 
underlättar koldioxidavskiljning eller 
andra metoder att uppnå en likvärdig 
utsläppsminskning, 
b) godkänns först efter att den behöriga 
myndigheten godkänt en rapport som 
sammanställts av operatören och där det 
ingår ett förslag till plats för geologisk 
lagring av koldioxid som avskilts, 
tillsammans med sättet för hur 
koldioxiden ska transporteras till 
lagringsplatsen (och, ifall transporten ska
gå genom rörledning, sträckningen för 
denna). Rapporten ska offentliggöras 
innan några tillstånd ges.
Finns det inget tillstånd till uppförande 
ska det ursprungliga driftstillståndet 
gälla.”

Or. en

Motivering

Här görs det klart vilka krav som ska gälla för att en anläggning, såsom kommissionen 
föreslagit, ska kunna göras klar för koldioxidavskiljning.  

Avsikten med definitionen 350g CO2/Kwh är att enkom förbjuda anläggandet av kolkraftverk 
som inte förberetts för att i slutänden utrustas för avskiljning och lagring av koldioxid. För att 
medlemsstaterna ska kunna vara flexibla kommer det dock, också med denna begränsning, att 
kunna anläggas gaseldade kraftverk som utrustats med sådan teknik och även 
"konventionella" gaseldade kraftverk, så länge som de använder bästa tillgängliga teknik..

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 32
Direktiv 2001/80/EG
Artikel 9a – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Medlemsstaterna ska se till att driften 
av alla elproducerande 
förbränningsanläggningar som 
konstruerats med en specificerad 
utgångseffekt på 300 megawatt eller mer, 
vilkas koldioxidutsläpp förväntas 
överstiga 350 g/Kwh och för vilka det 
ursprungliga tillståndet till uppförande 
ansökts den 1 januari 2015 eller därefter 
sköts så, att åtminstone 90 % av deras 
koldioxidutsläpp avskiljs för att sedan 
transporteras för lagring i en lämplig 
geologisk formation eller att en likvärdig 
minskning av utsläppen i atmosfären nås 
med andra metoder. 
Finns det inget tillstånd till uppförande 
ska det ursprungliga driftstillståndet 
gälla.”

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.
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Ändringsförslag 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1b. Medlemsstaterna ska se till att driften
av alla elproducerande 
förbränningsanläggningar som avses i 
punkt 1 från och med den 1 januari 2025 
sköts så, att åtminstone 90 % av deras 
koldioxidutsläpp avskiljs och lagras i en 
lämplig geologisk formation eller att en 
likvärdig minskning av utsläppen i 
atmosfären nås med andra metoder.”

Or. en

Motivering

Det finns redan teknik för avskiljning av koldioxid efter förbränningen och under det 
kommande årtiondet och längre fram kan man räkna med en avsevärd kostnadssänkning. Om 
detta krav tas med som obligatoriskt kommer investerarna att få en klar signal och 
utvecklingen av avskiljning och lagring av koldioxid att påskyndas.

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1c. Senast 2015 ska kommissionen med 
hänsyn tagen till teknikens framsteg och 
senaste vetenskapliga rön se över de krav 
som begränsar denna artikel till att gälla 
bara för elproducerande 
förbränningsanläggningar som 
konstruerats med en specificerad 
utgångseffekt på 300 megawatt eller mer 
och vilkas koldioxidutsläpp förväntas 
överstiga 350 g/Kwh.”
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Or. en

Motivering

Beroende på hur pass mycket tekniken går framåt ter det sig lämpligt att kommissionen senast
2015 överväger förslag om att kraven i fråga om avskiljning och lagring av koldioxid ska 
införas för förbränningsanläggningar på bredare bas.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den beskrivning och bedömning av 
lagringsplatser som föreskrivs i artikel 4 
ska göras i fyra steg enligt bästa 
tillgängliga teknik och de kriterier som 
anges nedan. Den behöriga myndigheten 
får tillåta avvikelser från ett eller fler av 
dessa kriterier så länge detta inte påverkar 
beskrivningens och bedömningens 
ändamålsenlighet för att fatta beslut enligt 
artikel 4. Kommissionen ska anlita bistånd
av kommittén för teknisk översyn vid 
utarbetandet av de riktlinjer som 
föreskrivs i artikel 4.3 och som de 
behöriga myndigheterna ska använda för 
att effektivt tillämpa kriterierna om bästa 
tillgängliga teknik.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten måste i varje enskilt fall avgöra vilken information den behöver 
för att med hjälp av lämpliga uppskattningar bäst bedöma risken för läckage. Vissa av 
kriterierna är oklara och deras betydelse varierar storligen, och därför behövs det absolut 
riktlinjer för bästa tillgängliga teknik.
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Bilaga I – steg 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För fastställandet av risken för läckage 
ska tillräckliga uppgifter och data samlas 
in för att upprätta en volymetrisk och 
dynamisk tredimensionell (3-D) geologisk 
modell över lagringsplatsen och 
lagringskomplexet inklusive takbergarter 
och hydrologiskt sammanlänkade områden. 
Dessa uppgifter ska omfatta åtminstone 
följande egenskaper hos 
lagringskomplexet:

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Bilaga I – steg 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Förekomst av naturliga och tillverkade 
sprickor och kanaler som kan utgöra 
läckagevägar, och vilket skick dessa 
befinner sig i.

g) Förekomst av naturliga och tillverkade 
sprickor och kanaler, bland dem också 
brunnar och borrhål, som kan utgöra 
läckagevägar, och vilket skick dessa 
befinner sig i.

Or. en
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MOTIVERING

Under många årtionden framöver kommer världen att anlita kol för en stor del av sin 
elproduktion. Om det inte används teknik för avskiljning och lagring av koldioxid för att 
hindra att koldioxiden kommer ut i atmosfären kommer vi inte att kunna minska de globala 
utsläppen så mycket som det behövs för att inte klimatförändringen ska få mycket allvarliga 
konsekvenser. 

I direktivet uppställs ramen och villkoren för användningen av teknik för avskiljning och 
lagring av koldioxid i Europa. Där införs krav på avskiljning och lagring av koldioxid och 
rörledningstransport av den. Där förklaras hur man ska göra för att hitta trygga lagringsplatser 
i berg djupt under jorden och hur dessa tryggt ska användas. Lagstiftningen gör det möjligt för 
privata operatörer att för en mycket lång tid framöver låta medlemsstaterna ta ansvaret för 
koldioxidlagringen, vilket dock kan ske endast efter att man är nästan helt säker på att man 
fått ner läckagerisken till noll.

Kommissionen föreslår också att alla nya kraftverk som byggs ska vara klara för ibruktagande 
av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid under den tid de förväntas vara i drift.

Alla miljövänner kommer inte att tycka att avskiljning och lagring av koldioxid är något 
positivt eftersom det knappast är någon idealisk miljöriktig lösning att man stoppar undan 
koldioxiden. Men den här tekniken kan fungera som en övergångslösning och hjälpa vår 
industriella civilisation att få tid att ta fram alternativ i den skala som behövs för att 
möjliggöra en massiv övergång från fossila bränslen till elproduktion utan koldioxidutsläpp. 
Tekniken kan användas i gaseldade kraftverk och bidra till att utsläpp från stora 
industrianläggningar undviks. Tillsammans med biomassa som kraftverksbränsle kan den 
bidra till att målet om negativa utsläpp nås och på det sättet komplettera den förnybara 
energin. Företräde måste dock ges åt hur man med hjälp av denna teknik ska komma till rätta 
med problemet med kol.

Kolet svarar för 24 procent av Europas koldioxidutsläpp, men dessa utsläpp kommer ändå att 
te sig som högst obetydliga om man jämför med de mängder som släpps ut på annat håll. 
Förenta staterna får hälften av sin el från kolkraftverk och i Indien är siffran 70 procent och i 
Kina 80 procent. Bara i dessa tre länder finns det planer på 850 nya och ersättande 
kolkraftverk. Mot bakgrund av den snabbt ökande efterfrågan förutsäger Internationella 
energiorganet att användningen av kol runtom i världen kommer att öka med 70 procent fram 
till 2030 och detta kommer som ett tillägg till allt som kommer att göras för att främja 
produktion av el från förnybara källor och minska energiförbrukningen.

Det går inte att underskatta vikten av en utökad användning av avskiljning och lagring av 
koldioxid i Europa. Om denna teknik utvecklades helt och hållet enligt sina inneboende 
möjligheter kunde den minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2050. Det tak 
som systemet för handel med utsläppsrätter innebär för kraftverksbranschen kommer att spela 
huvudrollen vid minskandet av koldioxidutsläppen, eftersom priset på utsläppsrätterna 
kommer att motverka att det byggs kolkraftverk som inte är utrustade med teknik för 
avskiljning och lagring av koldioxid, men det som är verkligt viktigt, det är helhetsbilden.
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Tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid kräver inte bara en omfattande infrastruktur 
utan minskar också den totala verkningsgraden vid elproduktionen med ända upp till 25 
procent. Den ofrånkomliga följden blir högre priser på el från kolkraftverk utan några 
ekonomiska vinster på kort sikt. Tekniken har som enda syfte att bekämpa den globala 
uppvärmningen genom att förhindra att koldioxid kommer ut i atmosfären. Om inte 
Europeiska unionen föregår med gott exempel genom att uppmuntra till en snabb utveckling 
av denna teknik, då behöver man inte hoppas att det ska gå att övertala Indien och Kina att 
börja använda den, och inte heller att länderna ska kunna övertygas om att det behövs ett 
internationellt avtal längre fram för att åtgärda klimatförändringen. För varje år som går i 
avvaktan på detta kommer den enorma mängden koldioxid från allt flera kolkraftverk att bli 
allt större och gasen kommer att finnas kvar i atmosfären under bra många år.

Allmänhetens legitima farhågor inför användningen av tekniken för avskiljning och lagring av 
koldioxid pockar på åtgärder, men de måste också ses mot bakgrund av sitt rätta 
sammanhang. Det har uttryckts oro för farhågor i samband med transporten och lagringen av 
koldioxid, som dock är en inert gas, alltså en gas som inte reagerar särskilt lätt med andra 
ämnen, men de risker koldioxiden innebär kan knappast jämföras med riskerna vid transport 
och lagring av metan, som ju sker helt rutinmässigt runtom i Europa. Metan är en giftig, 
brandfarlig och explosiv växthusgas och ändå inte bara lagras den på tiotals platser under 
jorden utan den levereras rentav genom rörledningar till miljoner bostäder i Europa – där man 
sätter eld på den!

Tekniken för avskiljning av koldioxid är än så länge ganska mycket i barnskorna. Det måste 
utvecklas nya former för den och den teknik vi har i dag måste förbättras för att kunna 
motsvara de krav som ställs på den av stora förbränningsanläggningar. Det finns dock tecken 
som tyder på att de här hindren är snabbt överkomliga och det är inspirerande att se att 
företaget Alsthom i maj 2008 som första större tillverkare hävdat att kraftverk med teknik för 
avskiljning och lagring av koldioxid skulle bli kommersiellt tillgängliga från och med 2015, 
förutsatt att arbetet med de demonstrationsprojekt som föreslagits snabbt kommer i gång, 
eftersom dessa projekt kommer att ge oss möjlighet att lära oss genom praktiskt arbete med att 
testa teknik och få ner kostnaderna.

Man oroar sig för att det inte skulle gå att tryggt lagra koldioxid under jorden, utan att gasen 
kunde läcka ut till atmosfären och innebära något slags fara för hälsan och motverka själva 
syftet med lagringen. Men koldioxiden är ju ett naturligt inslag i den luft vi andas och endast 
om den förekommer i mycket starka koncentrationer på något visst ställe är det någonsin 
sannolikt att den kommer att vålla problem. FN:s klimatpanel (IPCC) anser att endast 1 
procent kommer att läcka ut per 1 000 år, alltså under en tidsperiod som är fyra gånger längre 
än hela industriåldern. Föredraganden tycker dock att varje läckage som kan förutses påverka 
människors hälsa negativt är oacceptabelt.

Våra erfarenheter av koldioxidlagring är än så länge begränsade och det är av största vikt att 
lagringsplatserna väljs med omsorg och endast efter ingående undersökningar, men den 
största risken för läckage kommer att uppträda i samband med injektionen och strax efter den. 
Det här bör inte vara ett problem som vi låter gå i arv till kommande släktled utan att ha löst 
det. Norska staten meddelar inte bara att inget läckage konstaterats efter att man i tio år 
injicerat koldioxid i gasfältet Sleipner i Nordsjön, utan också att ingen koldioxid kommit ut, 
utöver de gränser som förutsagts. I takt med att tiden går kommer koldioxiden att bli alltmer 
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stabil, så att det blir ännu mer osannolikt med läckage.

Föredraganden sätter värde på de råd och rekommendationer som givits av en rad företag och 
organisationer i samband med att detta betänkande sammanställdes. Framför allt tackar han 
kommissionen för dess bistånd vid arbetet med att utarbeta ändringsförslag med syfte att se 
över och förbättra den föreslagna lagstiftningen. Likväl kvarstår en skillnad i fråga om synsätt 
och föredraganden tar på sig det fulla ansvaret för sina slutsatser och rekommendationer.

På lång sikt förväntas kostnaderna för systemen för avskiljning och lagring av koldioxid att 
kunna jämföras med kostnaderna för annan elproduktionsteknik, när en gång det tagits hänsyn 
till inbesparingarna i form av utsläppsrätter inom EU:s system för handel med sådana, men de 
som är först med att införa tekniken kommer att få betala ett högt pris och kommer att behöva 
någon form av offentligt stöd.

I mars 2007 utfäste sig Europeiska rådet att stödja att upp till 12 storskaliga 
demonstrationsanläggningar för teknik för avskiljning och lagring av koldioxid byggs och tas 
i drift senast 2015. Förhoppningsvis kommer de ytterligare anslag som behövs för att denna 
tanke ska kunna omsättas i handling att kunna utverkas innan detta direktiv träder i kraft.
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