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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επίτευξη του κοινοτικού στόχου για 
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας λόγω της αλλαγής του κλίματος σε 2° C 
διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 50 % μέχρι 
το έτος 2050, απαιτείται μείωση εκπομπών κατά ποσοστό 30% στις αναπτυγμένες χώρες έως 
το 2020, που θα αυξηθεί σε 60-80 % έως το 2050. Προκειμένου οι στόχοι αυτοί είναι εφικτοί, 
είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλες οι επιλογές για τη μείωση των εκπομπών, όπως  τα 
κίνητρα για τον περιορισμό της κατανάλωσής μας σε ορυκτά καύσιμα,  η αντικατάσταση των 
ορυκτών καυσίμων από άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας  ή η δέσμευση και η 
αποθήκευση CO2 (CSC).

Η αποθήκευση του CO2 συνίσταται στον περιορισμό των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα με 
τη δέσμευση του αερίου αυτού ήδη στην πηγή παραγωγής και την αποθήκευσή του, στη 
συνέχεια, στο υπέδαφος, όπου δεν θα μπορεί πλέον να επηρεάσει την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη. Η λύση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει μια απάντηση 
στο πρόβλημα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ήδη στην πηγή του. Ωστόσο, αυτή η 
τεχνολογία πρέπει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για κατάλληλη επιλογή και 
διαχείριση των τόπων αποθήκευσης, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
διαρροών.

Η δέσμευση του άνθρακα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις μεγάλες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, όπως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά ορυκτά καύσιμα 
(πετρέλαιο), στερεά καύσιμα (άνθρακα) και αέρια (φυσικό αέριο), στα διυλιστήρια φυσικού 
αερίου, στα εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων και σε άλλους εγκαταστάσεις που παράγουν 
μεγάλες ποσότητες CO2. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι εκπομπές από μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των εκπομπών CO2 
στην Ευρώπη και μεγάλο μέρος της αύξησης των εκπομπών στην Ασία. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις προοπτικές πολλαπλασιασμού των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, η ανάπτυξη τεχνολογιών για τη δέσμευση και τη 
γεωλογική αποθήκευση του CO2 αποκτά μεγάλη σημασία.

Απομένει να μειωθεί το κόστος της τεχνολογίας αυτής. Το κόστος του κλάδου CSC 
περιλαμβάνει, αφενός, τις δαπάνες της υποδομής για τη δέσμευση, τη μεταφορά και την 
αποθήκευση του CO2 και, αφετέρου, το κόστος εκμετάλλευσης αυτών των εγκαταστάσεων 
προκειμένου να αποθηκεύεται το CO2.  Πράγματι, η δέσμευση, η μεταφορά και η έγχυση του 
CO2, προϋποθέτει μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας. Με τις σημερινές τιμές της τεχνολογίας, 
οι αρχικές επενδύσεις είναι κατά 30-70% υψηλότερες απ’ ό, τι οι συνήθεις μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής. Όσο για το κόστος εκμετάλλευσης, αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το 
κόστος των μονάδων που λειτουργούν με καύση άνθρακα που δεν διαθέτουν την τεχνολογία 
CSC. Η CSC δεν πρόκειται λοιπόν να αναπτυχθεί εάν η τιμή του ενός τόνου CO2 που θα 
αποφεύγεται δεν είναι χαμηλότερη από την τιμή του άνθρακα.

Το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΚΣΕΔΕ) θα αποτελέσει τον κύριο 
παράγοντα ενθάρρυνσης της ανάπτυξης της CSC. Στο πλαίσιο του ΚΣΕΔΕ, το CO2 που θα 
δεσμεύεται και θα αποθηκεύεται υπό καλές συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο που θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ως μη εκπεμπόμενο. 
Με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν στο πλαίσιο της ανάλυσης αντικτύπου της 
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προτεινόμενης οδηγίας, αν υποθέσουμε ότι η CSC προβλέπεται στο κοινοτικό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και με βάση την υπόθεση της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, θα μπορούσαν να αποθηκευθούν 7 εκατ. 
τόνοι CO2 το 2020 και 160 εκατ. τόνοι το 2030. Οι εκπομπές CO2 που θα αποφεύγονταν το 
2030 θα αντιπροσώπευαν περίπου το 15% των μειώσεων που απαιτούνται στην Ευρώπη.

Έχει ζωτική σημασία να εξευρεθούν χρηματοοικονομικοί μοχλοί προκειμένου η 
πρωτοβουλία CSC να μετατραπεί σε κοινή δράση και να υπερβεί το στάδιο της δομής 
συντονισμού ενός "δικτύου των έργων". Οι ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες αρχές θα πρέπει 
να βοηθήσουν τις εταιρείες να καλύψουν τα αρχικά έξοδα για την CSC, μέχρις ότου η 
τεχνολογία αυτή καταστεί εμπορικά βιώσιμη. Η οικονομική αυτή προσπάθεια πρέπει να 
θεωρηθεί απαραίτητη κατά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ των σημερινών ορυκτών 
καυσίμων, που θα εξακολουθήσουν να κατέχουν δεσπόζουσα θέση τις προσεχείς δεκαετίες, 
και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που θα επικρατήσουν σταδιακά.

Νέες υποδομές θα πρέπει κατασκευαστούν στην Ευρώπη για να είναι επιτυχής αυτή η 
μετάβαση. Η προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά τώρα 
θα πρέπει να δοκιμασθούν αυτές οι τεχνολογίες, για να αποδειχθεί η αξιοπιστία τους, και να 
εκπονηθούν πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης 
εξεταστούν τυχόν μέτρα που θα ληφθούν για να εξασφαλιστεί η επίδειξη τεχνολογιών που 
επιτρέπουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων, του άνθρακα ειδικότερα, με την προοπτική της 
αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει, σε αυτή τη βάση, ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκμετάλλευση 12 
κατ' ανώτατο όριο εγκαταστάσεων επίδειξης μεγάλης κλίμακας.

Η τεχνική της CSC δεν μπορεί να καταστεί εμπορικά βιώσιμη παρά μόνον αν η βιομηχανία 
και οι κυβερνητικοί οργανισμοί θέσουν σε εφαρμογή ενεργειακές πρωτοβουλίες και ισχυρά 
εμπορικά κίνητρα. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στην ΕΕ να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στο ποικιλόμορφο φάσμα καθαρών, αποδοτικών 
ενεργειακών τεχνολογιών, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί καλή βάση για συζήτηση, διότι παρέχει ένα σαφέστερο 
και χρήσιμο νομικό πλαίσιο για την αποθήκευση του CO2.  Ρυθμίζει επίσης με σοβαρότητα 
τη διαδικασία αδειοδότησης και παρακολούθησης:  χωρισμός των εργασιών σε φάσεις, φύση 
των τεχνικών στοιχείων για σε κάθε στάδιο, διαβουλεύσεις, παρακολούθηση, πρόληψη, 
διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση προβλημάτων, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, 
επιθεωρήσεις, παρακολούθηση, πρόσβαση τρίτων, κλπ.  Το κείμενο δεν φαίνεται να 
δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα, εφόσον υπάρξουν ορισμένες προσαρμογές και κάποιες 
διευκρινίσεις. 

Η σκοπιμότητα της CSC μπορεί να αμφισβητηθεί έντονα στο βαθμό που τα κράτη μέλη θα 
είναι σε θέση να αρνηθούν οποιαδήποτε αποθήκευση CO2 ακόμη και έρευνα για την 
αποθήκευση CO2 σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή σε μέρος αυτής. Υπάρχουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις και ενθουσιασμός για την τεχνολογία της CSC, ανάλογα με τα 
κράτη. Ένας αριθμός κρατών μελών δεν έχουν ακριβείς μελέτες για τις δυνατότητες ή τους 
τόπους αποθήκευσης στην επικράτειά τους.

Στις αρχές του 2007, η Επιτροπή πρότεινε ένα μεγάλο μέρος των εργοστασίων που 
εκπέμπουν το περισσότερο CO2 να κάνουν τις δομές τους συμβατές με την τεχνολογία της 
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CSC έως το 2020. Αυτή η ιδέα εγκαταλείφθηκε με το πρόσχημα ότι η τεχνολογία αυτή δεν θα 
είναι οικονομικά ελκυστική έως τότε. Η μελλοντική οδηγία θα μπορούσε να εισαγάγει μια 
ρήτρα "ραντεβού" για την αναθεώρηση της προτεινόμενης οδηγίας. Η αναθεώρηση αυτή θα 
μπορούσε να καταστήσει υποχρεωτική σε συγκεκριμένη ημερομηνία τη CSC για όλες τις νέες 
εγκαταστάσεις καύσης άνω των 300 MW. Η απαίτηση έναντι κάθε νέας εγκατάστασης 
καύσης να ενδιαφέρεται για τη μελλοντική εφαρμογή της CSC (η έννοια του "έτοιμου για 
δέσμευση") θα περιορίζεται σε κάποιο βαθμό εφόσον δεν καθοριστούν με σαφήνεια 
επακριβείς στόχοι.

Υπάρχουν επίσης ερωτηματικά σχετικά με το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που 
αφιερώνεται στη φάση της εξερεύνησης, που θα περιλαμβάνει δοκιμές έγχυσης CO2 σε 
μικρές ποσότητες, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι μελέτες πριν την από αίτηση έκδοσης 
άδειας αποθήκευσης. Η εμπειρία στον τομέα της αναζήτησης τόπων αποθήκευσης φυσικού 
αερίου φαίνεται να καταδεικνύει ότι συχνά απαιτούνται πολύ μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα για τη φάση της εξερεύνησης, σε ένα συγκεκριμένο γεωλογικό πλαίσιο.

Πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
διατήρησης του CO2 και των διαρροών στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον. Τα θέματα της 
ιδιοκτησίας και της ευθύνης σε περίπτωση διαρροών αναμένεται να είναι τα πλέον 
ακανθώδη.

Η CSC δεν είναι μια τόσο δημοφιλής λύση όσο η αιολική, η παλιρροϊκή και η ηλιακή 
ενέργεια. Θα απαιτηθούν νέες εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την αποθήκευση, και πολλά 
εμπόδια θα χρειαστεί να ξεπεραστούν προκειμένου η CSC να αποτελέσει μια ισότιμη τεχνική 
για τη μείωση των εκπομπών CO2.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς (CCS) αποτελεί μέσο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
Συνίσταται στη δέσμευση του διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) από τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, στη μεταφορά του σε τόπο 
αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε 
κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς 

(4) Η δέσμευση και η αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς (CCS) αποτελεί μέσο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
Συνίσταται στη δέσμευση του διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) από τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, στη μεταφορά του σε τόπο 
αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε 
κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς 
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για σκοπούς μόνιμης αποθήκευσης. για σκοπούς μόνιμης αποθήκευσης. Για να 
μην ακυρωθούν τα οφέλη που αναμένεται 
να προκύψουν από την εφαρμογή της 
τεχνολογίας CCS, αναφορικά με τη 
μείωση των εκπομπών CO2, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η 
τεχνολογία αυτή να μη χρησιμοποιηθεί 
ως κίνητρο για την αύξηση των μονάδων 
ενέργειας που λειτουργούν με συμβατικά 
καύσιμα.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α)  Με βάση τους υπολογισμούς που 
έγιναν στο πλαίσιο της ανάλυσης 
αντικτύπου της προτεινόμενης οδηγίας, 
εφόσον η CSC υποστηρίζεται από το 
κοινοτικό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής και με βάση την 
υπόθεση της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 
2020, θα μπορούσαν να αποθηκευθούν 
επτά εκατ. τόνοι CO2  έως το 2020 και 
μέχρι 160 εκατ. τόνοι έως το 2030. Οι 
εκπομπές CO2  που θα αποφεύγονταν το 
2030 θα αντιπροσώπευαν περίπου το 15% 
των μειώσεων που απαιτούνται στην 
Ευρώπη.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι συνιστώσες της δέσμευσης, της 
μεταφοράς και της αποθήκευσης CO2 
αποτέλεσαν όλες χωριστά αντικείμενο 
πιλοτικών έργων, αλλά απομένει να 
ενσωματωθούν σε μια πλήρη διαδικασία 
της CSC και να συμπιεστεί το κόστος της 
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τεχνολογίας. Τα μείζονα έργα 
αποθήκευσης CO2  στα οποία 
συμμετέχουν επιχειρήσεις της ΕΕ είναι το 
έργο Sleipner στη Βόρεια Θάλασσα και 
το έργο In Salah στην Αλγερία (Statoil, 
BP και Sonatrach). Άλλα τρέχοντα 
πιλοτικά έργα είναι το έργο Vattenfall στο 
Schwarze Pumpe στη Γερμανία/κράτος 
του Βραδεμβούργου και το έργο CCS που 
διενεργεί η Total στην περιοχή Lacq της 
Γαλλίας.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σε σύγκριση με την τροπολογία στο σχέδιο γνωμοδότησης ότι τα έργα που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα δεν ήταν έργα επίδειξης αλλά πιλοτικά έργα.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Είναι επιτακτική ανάγκη να 
δρομολογήσει η ΕΕ το συντομότερο 
δράση επίδειξης της CSC σε ένα 
ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο που θα 
προβλέπει συγκεκριμένα στοχευμένες 
δράσεις έρευνας και ανάπτυξης μέσω 
πρότυπων έργων και μέτρων ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού. Εάν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρήσει το 
παγκόσμιο προβάδισμά της στην 
ανάπτυξη των τεχνολογιών CSC και 
επιτευχθεί σύντομα η εμπορική τους 
ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα 
επωφεληθούν από νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες σε τρίτες χώρες, όπως η Κίνα 
και η Ινδία.  

Τροπολογία 5
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο 
για τον τόπο αποθήκευσης, απαιτούνται 
το συντομότερο δυνατόν, κίνητρα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, 
υποστήριξη της εγκατάστασης των 
μονάδων επίδειξης, καθώς και ένα νομικό 
πλαίσιο που θα δημιουργηθεί από τα 
κράτη μέλη για τη διασφάλιση της 
μεταφοράς CO2, προκειμένου να 
προωθηθεί με επιτυχία η χρήση των 
τεχνολογιών CCS.

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται ότι απαιτούνται περισσότερες νομικές αποφάσεις και χρηματοδοτική στήριξη για 
τις τεχνολογίες CCS και τις μονάδες επίδειξης.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης με 
συνολική στοχευόμενη αποθήκευση 100 
χιλιάδων τόνων και άνω. Το κατώφλι αυτό 
θεωρείται επίσης ενδεδειγμένο για τους 
σκοπούς άλλων συναφών κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων. Η αποθήκευση CO2
σε γεωλογικούς σχηματισμούς που 
επεκτείνεται πέραν του εδαφικού πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και η 
αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος δεν θα 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2  σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης με 
συνολική στοχευόμενη αποθήκευση 150 
χιλιάδων τόνων και άνω. Το κατώφλι αυτό 
αναμένεται ότι θα επιτρέψει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας υφιστάμενα ή 
προβλεπόμενα πιλοτικά έργα Ε&Α στα 
κράτη μέλη και θεωρείται επίσης 
ενδεδειγμένο για τους σκοπούς άλλων 
συναφών κοινοτικών νομοθετικών 
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πρέπει να επιτρέπονται. πράξεων. Η αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς που 
επεκτείνεται πέραν του εδαφικού πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και η 
αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος δεν θα 
πρέπει να επιτρέπονται.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα πιλοτικά έργα Ε&Α που έχουν ξεκινήσει σήμερα σε αρκετές χώρες 
της ΕΕ έχουν χωρητικότητα περίπου 30 MW για συνολική έγχυση περίπου 120 έως 140 
χιλιάδων τόνων. Το κατώφλι που προτείνεται από την Επιτροπή της ΕΕ για τον αποκλεισμό 
έργων Ε&Α δεν θα επιτρέψει τον αποκλεισμό των εν λόγω πιλοτικών έργων Ε&Α από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας, με αποτέλεσμα το γεγονός η οδηγία να ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση 
με την εξουσιοδότηση που έχει ληφθεί από τις εθνικές αρχές για την εκτέλεση των εν λόγω 
πιλοτικών έργων Ε&Α . Για τους λόγους αυτούς έχει σημασία να αυξηθεί το κατώφλι που 
προτείνει η Επιτροπή από 100 χιλιάδες τόνους σε 150.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τις περιοχές εντός της επικρατείας τους 
μεταξύ των οποίων επιτρέπεται να γίνεται 
επιλογή τόπων αποθήκευσης. Η επιλογή 
του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2
θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 
αποθήκευσης μόνον εάν δεν υφίσταται 
σημαντικός κίνδυνος διαρροής και εάν 
οπωσδήποτε δεν υπάρχει πιθανότητα να 
σημειωθούν σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ή επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό 
θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
χαρακτηρισμού και εκτίμησης ενός 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή ειδικών απαιτήσεων.

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τις περιοχές εντός της επικρατείας τους 
μεταξύ των οποίων επιτρέπεται να γίνεται 
επιλογή τόπων αποθήκευσης. Η επιλογή 
του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2
θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον, για αυτό και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αξιολογούν με πιο αντικειμενικό και 
αποτελεσματικό τρόπο τις γεωλογικές 
τους ιδιομορφίες, όπως τη σεισμικότητα, 
κατά την επιλογή των τόπων 
αποθήκευσης. Ένας τόπος θα πρέπει να 
επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνον 
εάν δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος 
διαρροής και εάν οπωσδήποτε δεν υπάρχει 
πιθανότητα να σημειωθούν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις 
στην υγεία. Αυτό θα πρέπει να 
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προσδιορίζεται μέσω χαρακτηρισμού και 
εκτίμησης ενός δυνητικού συγκροτήματος 
αποθήκευσης κατ' εφαρμογή ειδικών 
απαιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τους τόπους αποθήκευσης, 
γιατί είναι καλύτεροι γνώστες των ιδιαίτερων γεωλογικών τους συνθηκών και μπορούν να 
αξιολογήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο αν οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν ή όχι μία τέτοια 
επένδυση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίζουν σε ποιες περιπτώσεις 
απαιτείται εξερεύνηση για να ληφθούν οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την επιλογή 
του τόπου. Τέτοια εργασία εξερεύνησης θα 
πρέπει να υπόκειται σε απαίτηση έκδοσης 
άδειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες για τη 
χορήγηση αδειών εξερεύνησης είναι 
ανοικτές σε όλες τις οντότητες που 
διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες και ότι 
οι άδειες χορηγούνται με βάση 
αντικειμενικά, δημοσιευμένα κριτήρια. 
Προκειμένου να προστατευθούν και 
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε εργασίες 
εξερεύνησης, οι άδειες εξερεύνησης θα 
πρέπει να χορηγούνται για περιοχή 
περιορισμένου όγκου και για περιορισμένο 
χρόνο, στη διάρκεια του οποίου ο κάτοχος 
της άδειας θα πρέπει να έχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
CO2.. Θα πρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι στη διάρκεια αυτού του 
χρόνου δεν επιτρέπονται αντιμαχόμενες 
χρήσεις του συγκροτήματος. 

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίζουν σε ποιες περιπτώσεις 
απαιτείται εξερεύνηση για να ληφθούν οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την επιλογή 
του τόπου. Τέτοια εργασία εξερεύνησης θα 
πρέπει να υπόκειται σε απαίτηση έκδοσης 
άδειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες για τη 
χορήγηση αδειών εξερεύνησης είναι 
ανοικτές σε όλες τις οντότητες που 
διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες και ότι 
οι άδειες χορηγούνται με βάση 
αντικειμενικά, δημοσιευμένα και 
αμερόληπτα κριτήρια. Προκειμένου να 
προστατευθούν και ενθαρρυνθούν οι 
επενδύσεις σε εργασίες εξερεύνησης, οι 
άδειες εξερεύνησης θα πρέπει να 
χορηγούνται για περιοχή περιορισμένου 
όγκου και για χρονικό διάστημα τριών 
ετών, ανανεώσιμο για περαιτέρω τριετίες 
ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις 
οποίες έχει δοθεί η άδεια, στη διάρκεια 
του οποίου ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει 
να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
εξερεύνησης του δυνητικού 
συγκροτήματος αποθήκευσης CO2. Θα 
πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι 
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στη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν 
επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις του 
συγκροτήματος. Εάν δεν διεξάγονται 
δραστηριότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η άδεια εξερεύνησης θα 
ανακαλείται και θα μπορεί να δοθεί σε 
άλλες οντότητες.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 
απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος 
ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή.

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 
απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος 
ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή. Οι εξερευνήσεις 
που διεξάγονται και οι συνακόλουθες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται, 
δικαιολογούν το να αναμένει ο κάτοχος 
της άδειας εξερεύνησης ότι θα είναι 
κάτοχος της άδειας αποθήκευσης.

Αιτιολόγηση

Δημιουργία κινήτρων για τη διεξαγωγή εξερευνήσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όλες οι άδειες αποθήκευσης 
υποβάλλονται με τη μορφή σχεδίου στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η 
δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη 

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν την άδεια
αποθήκευσης με τη μορφή σχεδίου στην 
Επιτροπή, η οποία μπορεί διατυπώσει 
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σχετικά με το σχέδιο αδειών εντός έξι 
μηνών από την υποβολή τους. Οι εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη αυτή 
όταν αποφασίζουν σχετικά με την άδεια 
και πρέπει να δικαιολογούν τυχόν 
αποκλίσεις από τη γνώμη της Επιτροπής. 

συμβουλευτική γνώμη εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής.

Η επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
της συνέπειας της εφαρμογής των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ιδίως όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η 
οδηγία.

Η επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
της συνέπειας της εφαρμογής των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ιδίως όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η 
οδηγία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
επανεξετάζει και, όταν είναι αναγκαίο, να 
επικαιροποιεί ή ανακαλεί την άδεια 
αποθήκευσης μεταξύ άλλων εάν της έχουν 
γνωστοποιηθεί σημαντικές ανωμαλίες ή 
διαρροές, εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις 
από τους φορείς εκμετάλλευσης ή οι 
διενεργούμενες επιθεωρήσεις δείχνουν μη 
συμμόρφωση προς τους όρους χορήγησης 
της άδειας ή εάν περιήλθε στη γνώση της 
αρμόδιας αρχής τυχόν άλλη αδυναμία του 
φορέα εκμετάλλευσης να ανταποκριθεί 
στους όρους χορήγησης της άδειας. Μετά 
την ανάκληση μιας άδειας, θα πρέπει η 
αρμόδια αρχή είτε να εκδώσει νέα άδεια ή 
να κλείσει τον τόπο αποθήκευσης. Στο 
μεταξύ, θα πρέπει η αρμόδια αρχή να 
αναλάβει την ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων. Στην έκταση που 
καθίσταται δυνατό, οι συνεπαγόμενες 
δαπάνες θα πρέπει να ανακτώνται από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης.

(19) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
επανεξετάζει και, όταν είναι αναγκαίο, να 
επικαιροποιεί ή ανακαλεί την άδεια 
αποθήκευσης μεταξύ άλλων εάν της έχουν 
γνωστοποιηθεί σημαντικές ανωμαλίες ή 
διαρροές, εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις 
από τους φορείς εκμετάλλευσης ή οι 
διενεργούμενες επιθεωρήσεις δείχνουν μη 
συμμόρφωση προς τους όρους χορήγησης 
της άδειας ή εάν περιήλθε στη γνώση της 
αρμόδιας αρχής τυχόν άλλη αδυναμία του 
φορέα εκμετάλλευσης να ανταποκριθεί 
στους όρους χορήγησης της άδειας. Μετά 
την ανάκληση μιας άδειας, θα πρέπει η 
αρμόδια αρχή είτε να εκδώσει νέα άδεια ή 
να κλείσει τον τόπο αποθήκευσης. Στο 
μεταξύ, θα πρέπει η αρμόδια αρχή να 
αναλάβει την ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων. Οι συνεπαγόμενες δαπάνες 
θα πρέπει να ανακτώνται από τον πρώην 
φορέα εκμετάλλευσης.
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Αιτιολόγηση

Όταν η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη ενός τόπου, λόγω παρατυπιών, διαρροών ή 
βλαβών από την πλευρά του φορέα εκμετάλλευσης, το κόστος θα πρέπει να εξακολουθεί να 
βαρύνει το φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εκτίμηση του κατά πόσο 
το εγχεόμενο CO2 συμπεριφέρεται όπως 
αναμένεται, κατά πόσο συμβαίνει τυχόν 
μετανάστευση ή διαρροή και κατά πόσο 
τυχόν εντοπιζόμενη διαρροή προκαλεί 
βλάβες στο περιβάλλον ή την υγεία του 
ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στη 
διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης παρακολουθεί το 
συγκρότημα αποθήκευσης και τις 
εγκαταστάσεις έγχυσης με βάση σχέδιο 
παρακολούθησης μελετημένο κατ' 
εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης. Θα πρέπει το σχέδιο να 
υποβάλλεται προς έγκριση από την 
αρμόδια αρχή.

(21) Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εκτίμηση του κατά πόσο 
το εγχεόμενο CO2 συμπεριφέρεται όπως 
αναμένεται, κατά πόσο συμβαίνει τυχόν 
μετανάστευση ή διαρροή και κατά πόσο 
τυχόν εντοπιζόμενη διαρροή προκαλεί 
βλάβες στο περιβάλλον ή την υγεία του 
ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στη 
διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης παρακολουθεί το 
συγκρότημα αποθήκευσης και τις 
εγκαταστάσεις έγχυσης με βάση σχέδιο 
παρακολούθησης μελετημένο κατ' 
εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης. Θα πρέπει το σχέδιο να 
υποβάλλεται προς έγκριση από την 
αρμόδια αρχή. Οι ειδικές απαιτήσεις του 
σχεδίου παρακολούθησης πρέπει να είναι 
σύμφωνες προς τις απαιτήσεις που ορίζει 
η οδηγία 2003/87/ΕΚ . 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή 
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εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει ο φορέας 
εκμετάλλευσης να συντάσσει έκθεση στην 
οποία τεκμηριώνεται ότι πληρούται το 
κριτήριο και να την υποβάλει στην 
αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. Όλα τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται 
στην Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η 
δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη 
σχετικά με το σχέδιο εγκριτικής 
απόφασης εντός έξι μηνών από την 
υποβολή του. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τη γνώμη αυτή όταν 
αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση και 
θα πρέπει να δικαιολογούν τυχόν 
απόκλιση από τη γνώμη της Επιτροπής. 
Όπως και η επανεξέταση των αδειών 
αποθήκευσης με τη μορφή σχεδίου σε 
κοινοτικό επίπεδο, η επανεξέταση των 
σχεδίων εγκριτικών αποφάσεων 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
συνέπειας κατά την εφαρμογή των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο τον 
κοινοτικό χώρο και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ειδικώς στον αρχικό χρόνο εφαρμογής της 
οδηγίας.

εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον και ότι 
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στην άδεια 
αποθήκευσης. Για το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία 
τεκμηριώνεται ότι πληρούται το κριτήριο 
και να την υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
προς έγκριση της μεταβίβασης. Εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής, η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώσει συμβουλευτική γνώμη 
σχετικά με τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων. Όπως και η επανεξέταση των 
αδειών αποθήκευσης με τη μορφή σχεδίου 
σε κοινοτικό επίπεδο, η επανεξέταση των 
σχεδίων εγκριτικών αποφάσεων 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
συνέπειας κατά την εφαρμογή των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο τον 
κοινοτικό χώρο και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ειδικώς στον αρχικό χρόνο εφαρμογής της 
οδηγίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό 
ποσό ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη ότι 
υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των 
υποχρεώσεων κατά το κλείσιμο και μετά 
το κλείσιμο, των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την ένταξη βάσει της 
οδηγίας 2003/87/EΚ και των υποχρεώσεων 
βάσει της παρούσας οδηγίας για τη λήψη 

(28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό 
ποσό ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη ότι 
υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των 
υποχρεώσεων κατά το κλείσιμο και μετά 
το κλείσιμο, των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την ένταξη βάσει της 
οδηγίας 2003/87/EΚ και των υποχρεώσεων 
βάσει της παρούσας οδηγίας για τη λήψη 



AD\741971EL.doc 15/40 PE404.776v02-00

EL

διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
σημαντικών ανωμαλιών ή διαρροών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
πρόβλεψη χρηματικού ποσού, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του 
υποψηφίου πριν από την υποβολή αίτησης 
για χορήγηση άδειας. 

διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
σημαντικών ανωμαλιών ή διαρροών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
πρόβλεψη χρηματικού ποσού, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του 
υποψηφίου πριν από τη χρήση του τόπου 
αποθήκευσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 
CO2 και τους τόπους αποθήκευσης θα 
μπορούσε να καταστεί προϋπόθεση για την 
είσοδο ή την ανταγωνιστική εκμετάλλευση 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
ανάλογα με τις σχετικές τιμές εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως εκ 
τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν 
διακανονισμοί με δυνητικούς χρήστες για 
την απόκτηση τέτοιας πρόσβασης. Αυτό θα 
πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που θα 
αποφασίσει κάθε κράτος μέλος, με την 
εφαρμογή των στόχων της δίκαιης και 
ανοικτής πρόσβασης και συνεκτιμώντας, 
μεταξύ άλλων, την ικανότητα μεταφοράς 
και αποθήκευσης η οποία διατίθεται ή 
μπορεί εύλογα να διατεθεί, καθώς και το 
ποσοστό των υποχρεώσεών του για μείωση 
των εκπομπών CO2 κατ’ εφαρμογή των 
διεθνών νομικών μέσων και των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ως προς 
τις οποίες υπάρχει σκοπός ανταπόκρισης 
μέσω της δέσμευσης και της αποθήκευσης 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ώστε να 
επιτρέψουν την ταχύτατη διευθέτηση των 
διαφορών όσον αφορά την πρόσβαση στα 
δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους τόπους 

(29) Η πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 
CO2 και τους τόπους αποθήκευσης θα 
μπορούσε να καταστεί προϋπόθεση για την 
είσοδο ή την ανταγωνιστική εκμετάλλευση 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
ανάλογα με τις σχετικές τιμές εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως εκ 
τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν 
διακανονισμοί με δυνητικούς χρήστες για 
την απόκτηση τέτοιας πρόσβασης υπό 
όρους που δεν θα εισάγουν διακρίσεις. 
Αυτό θα πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο 
που θα αποφασίσει κάθε κράτος μέλος, με 
την εφαρμογή των στόχων της δίκαιης και 
ανοικτής πρόσβασης και συνεκτιμώντας, 
μεταξύ άλλων, την ικανότητα μεταφοράς 
και αποθήκευσης η οποία διατίθεται ή 
μπορεί εύλογα να διατεθεί, καθώς και το 
ποσοστό των υποχρεώσεών του για μείωση 
των εκπομπών CO2 κατ’ εφαρμογή των 
διεθνών νομικών μέσων και των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ως προς 
τις οποίες υπάρχει σκοπός ανταπόκρισης 
μέσω της δέσμευσης και της αποθήκευσης 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Θα 
πρέπει να μελετηθεί μια πρόσβαση βάσει 
ρυθμίσεων στις υποδομές μεταφοράς ως 
μια καλή λύση για τους φορείς 
εκμετάλλευσης κατά τα πρώτα έτη 
εμπορικής ανάπτυξης της CSC. Τα κράτη 
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αποθήκευσης. μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ώστε να 
επιτρέψουν την ταχύτατη διευθέτηση των 
διαφορών όσον αφορά την πρόσβαση στα 
δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους τόπους 
αποθήκευσης.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Απαιτούνται διατάξεις που να 
διασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής μεταφοράς CO2, 
διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης ή 
διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 
σε όλες τις υπόλοιπες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις από κοινού.

(30) Απαιτούνται διατάξεις που να 
διασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής μεταφοράς CO2, 
διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης ή 
διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 
σε όλες τις υπόλοιπες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις από κοινού, καθώς 
και σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες στις 
οποίες τα κράτη μέλη και/ή η Κοινότητα 
είναι συμβαλλόμενα μέρη. 

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς και τόπων αποθήκευσης, όλα τα κράτη μέλη και το 
κοινό του κάθε κράτους πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη σχετική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
καταρτίσει και συντηρεί μητρώο με όλους 
τους κλεισμένους τόπους αποθήκευσης και 
τα γύρα συγκροτήματα αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών της 

(31) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
καταρτίσει και συντηρεί μητρώο με όλους 
τους εν λειτουργία και τους κλεισμένους 
τόπους αποθήκευσης και τα γύρω 
συγκροτήματα αποθήκευσης, 
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έκτασής τους στο χώρο, προς συνεκτίμηση 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις 
συναφείς διαδικασίες προγραμματισμού 
και έκδοσης αδειών. Το μητρώο θα πρέπει 
επίσης να γνωστοποιείται στην Επιτροπή.

συμπεριλαμβανομένων χαρτών της 
έκτασής τους στο χώρο, προς συνεκτίμηση 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις 
συναφείς διαδικασίες προγραμματισμού 
και έκδοσης αδειών. Το μητρώο θα πρέπει 
επίσης να γνωστοποιείται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η λειτουργία των τόπων αποθήκευσης μπορεί να διαρκέσει για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο να υπάρχει επίσης ένα μητρώο των τόπων αυτών, προς το 
συμφέρον τόσο της ασφάλειας και της διαφάνειας.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η μετάβαση σε παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με χαμηλή εκπομπή άνθρακα 
απαιτεί την πραγματοποίηση νέων 
επενδύσεων σε μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα 
κατά τρόπο που να διευκολύνει ουσιώδεις 
μειώσεις των εκπομπών. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2001/80/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό 
των εκπομπών ορισμένων ρύπων από 
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην 
ατμόσφαιρα ώστε να απαιτείται για όλες 
τις εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες 
χορηγείται η αρχική άδεια κατασκευής ή η 
αρχική άδεια εκμετάλλευσης μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να 
διαθέτουν κατάλληλο χώρο στον τόπο της 
εγκατάστασης για την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος στη 
δέσμευση και συμπίεση CO2 και να έχει 
αξιολογηθεί ο βαθμός διάθεσης 
κατάλληλων τόπων αποθήκευσης και 
δικτύων μεταφοράς, καθώς και η τεχνική 
εφικτότητα του εκ των υστέρων 
εξοπλισμού για τη δέσμευση CO2. 

(37) Η μετάβαση σε παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με χαμηλή εκπομπή άνθρακα 
απαιτεί πρωτίστως την πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων σε μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες, 
και δευτερευόντως από ορυκτά καύσιμα 
κατά τρόπο που να διευκολύνει ουσιώδεις 
μειώσεις των εκπομπών. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2001/80/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό 
των εκπομπών ορισμένων ρύπων από 
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην 
ατμόσφαιρα ώστε να απαιτείται για όλες 
τις εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες 
χορηγείται η αρχική άδεια κατασκευής ή η 
αρχική άδεια εκμετάλλευσης μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να 
διαθέτουν κατάλληλο χώρο στον τόπο της 
εγκατάστασης για την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος στη 
δέσμευση και συμπίεση CO2 και να έχει 
αξιολογηθεί ο βαθμός διάθεσης 
κατάλληλων τόπων αποθήκευσης και 
δικτύων μεταφοράς, καθώς και η τεχνική 
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εφικτότητα του εκ των υστέρων 
εξοπλισμού για τη δέσμευση CO2.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη 
απομόνωση του CO2 κατά τρόπο που να 
προλαμβάνει ή μειώνει, στο μέτρο του 
δυνατού, τις αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον και τυχόν προκύπτοντες
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη 
και ασφαλής απομόνωση του CO2 κατά 
τρόπο που να προλαμβάνει, στο μέτρο του 
δυνατού, τις αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 στη 
στήλη ύδατος.

 4. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 στη 
στήλη ύδατος ή στον πυθμένα της 
θάλασσας.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται ένας 
ειδικός γεωλογικός σχηματισμός 
χρησιμοποιούμενος για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς·

(3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται ένα 
ειδικό τμήμα γεωλογικού σχηματισμού 
που είναι κατάλληλο για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «διαρροή» νοείται οποιαδήποτε
διαρροή CO2 από το συγκρότημα 
αποθήκευσης·

(5) ως «διαρροή» νοείται η σημαντική
διαρροή CO2 από το συγκρότημα 
αποθήκευσης·

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμός και προσαρμογή στην περιγραφή της Επιτροπής με παραπομπή στην ειδική 
έκθεση της διακυβερνητικής ομάδας για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) για την CCS.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «εξερεύνηση» νοείται η αξιολόγηση 
δυνητικών συγκροτημάτων αποθήκευσης 
μέσω ειδικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
όπως η διεξαγωγή γεωλογικών ερευνών με 
φυσικά ή χημικά μέσα και γεωτρητικών 
εργασιών για την απόκτηση γεωλογικών 
πληροφοριών σχετικά με στρώματα στο 
δυνητικό συγκρότημα αποθήκευσης·

(7) ως «εξερεύνηση» νοείται η αξιολόγηση 
δυνητικών συγκροτημάτων αποθήκευσης 
μέσω ειδικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
όπως η διεξαγωγή γεωλογικών ερευνών με 
φυσικά ή χημικά μέσα και γεωτρητικών 
εργασιών για την απόκτηση γεωλογικών 
πληροφοριών σχετικά με στρώματα στο 
δυνητικό συγκρότημα αποθήκευσης και 
δοκιμών έγχυσης για να καταστεί 
δυνατός ο χαρακτηρισμός του τόπου 
αποθήκευσης·

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «άδεια εξερεύνησης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η εξερεύνηση και η 

(8) ως «άδεια εξερεύνησης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η εξερεύνηση σε 
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οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατ' 
εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας·

γεωλογικό σχηματισμό ο οποίος έχει 
κριθεί κατάλληλος σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4, και 
η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
κατ' εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι οι άδειες εξερεύνησης μπορούν να χορηγούνται μόνον όταν 
πληρούνται τα κριτήρια για την επιλογή του τόπου.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) ως «άδεια αποθήκευσης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η αποθήκευση CO2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε ένα τόπο 
αποθήκευσης, η οποία εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας·

(10) ως «άδεια αποθήκευσης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η αποθήκευση CO2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε ένα τόπο 
αποθήκευσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 9, η οποία εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας· 

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και πληρότητας, το περιεχόμενο της άδειας αποθήκευσης αποτελεί μέρος 
του αντίστοιχου ορισμού.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται μια 
αλλαγή η οποία μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά το περιβάλλον·

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται μια 
αλλαγή ασυμβίβαστη με την άδεια 
αποθήκευσης και η οποία μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον, στον 
αέρα, τη γη ή τα ύδατα, και την υγεία και 
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την ασφάλεια·

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) ως «διορθωτικά μέτρα» νοούνται 
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για να 
διορθωθούν σημαντικές ανωμαλίες ή να 
αποφραχθούν διαρροές ώστε να προληφθεί 
ή ελαχιστοποιηθεί η έκλυση CO2 από το 
συγκρότημα αποθήκευσης·

(17) ως «διορθωτικά μέτρα» νοούνται 
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για να 
διορθωθούν σημαντικές ανωμαλίες ή να 
αποφραχθούν διαρροές ώστε να προληφθεί 
ή να παύσει η έκλυση CO2 από το 
συγκρότημα αποθήκευσης·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 20α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) ως «υδραυλική μονάδα» νοείται 
ένας υδραυλικώς συνδεδεμένος πορώδης 
χώρος, στον οποίο η μετάδοση πίεσης 
μπορεί να μετρηθεί με τεχνικά μέσα·

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση διαφορετικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ίδια υδραυλική μονάδα έχει 
αναπόφευκτα αντίκτυπο στις άλλες εγκαταστάσεις που τελούν υπό εκμετάλλευση στην υδραυλική 
μονάδα. Στην ίδια υδραυλική μονάδα, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών αποθήκευσης μόνον σε 
έναν φορέα εκμετάλλευσης κάθε φορά.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας γεωλογικός σχηματισμός 
επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνο 

2. Ένας γεωλογικός σχηματισμός 
επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνο 
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εάν υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις 
χρήσης δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος 
διαρροής και εάν δεν είναι πιθανόν να 
σημειωθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην υγεία. 

εάν υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις 
χρήσης δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος 
διαρροής και εάν δεν είναι πιθανόν να 
σημειωθούν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον αέρα, τη 
γη ή τα ύδατα, ή στην υγεία και την 
ασφάλεια. Η επιλογή του τόπου 
αποθήκευσης δεν πρέπει να υπονομεύει 
άλλες ενεργειακές επιλογές όπως οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες χορήγησης αδειών 
εξερεύνησης είναι ανοικτές στις πάσης 
φύσεως οντότητες που διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και ότι οι άδειες 
χορηγούνται με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα κριτήρια.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες χορήγησης αδειών 
εξερεύνησης είναι ανοικτές στις πάσης 
φύσεως οντότητες που διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και ότι οι άδειες 
χορηγούνται με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά αποθήκευσης CO2.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι άδειες εξερεύνησης χορηγούνται για 
περιοχή περιορισμένου όγκου και για 
περίοδο δύο ετών κατ' ανώτατο όριο, με 
δυνατότητα παράτασης μία φορά για 
περίοδο δύο ετών κατ' ανώτατο όριο. 

3. Οι άδειες εξερεύνησης χορηγούνται για 
περιοχή περιορισμένου όγκου και για 
περίοδο τριών ετών για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων για τις οποίες 
χορηγείται η άδεια εξερεύνησης.
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Η διάρκεια ισχύος της άδειας 
εξερεύνησης μπορεί να παραταθεί για 
διαδοχικά διαστήματα τριών ετών 
ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις 
οποίες έχει δοθεί η άδεια, ιδίως εφόσον 
είναι γνωστό ότι ο κάτοχος της άδειας 
καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες 
εξερεύνησης.
Πριν από την εξασφάλιση αδειών 
εξερεύνησης, τα κράτη μέλη προβαίνουν 
σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν ότι η 
άδεια αυτή δεν χρησιμοποιείται 
παράνομα για να εμποδίσει τις 
επενδύσεις.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο κάτοχος άδειας εξερεύνησης θα έχει 
αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
CO2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις 
του συγκροτήματος στη διάρκεια ισχύος 
της άδειας.

4. Ο κάτοχος άδειας εξερεύνησης θα έχει 
αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
CO2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις 
του συγκροτήματος στη διάρκεια ισχύος 
της άδειας. Μετά την περίοδο αυτή, η 
άδεια εξερεύνησης για την αποθήκευση 
CO2 είτε μετατρέπεται σε άδεια 
αποθήκευσης CO2  είτε εγκαταλείπεται 
για το σύνολο της καλυπτόμενης έκτασης.

Αιτιολόγηση

 Η εξερεύνηση συνεπάγεται υψηλές δαπάνες. Προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για 
επενδύσεις, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι η επιτυχής διεξαγωγή της εξερεύνησης 
συνδέεται με μια άδεια αποθήκευσης CO2.

Τροπολογία 33
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες χορήγησης αδειών 
αποθήκευσης είναι ανοικτές στις πάσης 
φύσεως οντότητες που διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και ότι οι άδειες 
χορηγούνται με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα κριτήρια.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες χορήγησης αδειών 
αποθήκευσης είναι ανοικτές στις πάσης 
φύσεως οντότητες που διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και ότι οι άδειες 
χορηγούνται με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να 
αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά αποθήκευσης CO2.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διατηρούν το 
δικαίωμα άρνησης παροχής άδειας 
αποθήκευσης, εφόσον συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι. Για τυχόν τέτοια άρνηση 
παρέχονται δεόντως τεκμηριωμένες 
εξηγήσεις.

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αρνήσεως χορήγησης άδειας αποθήκευσης, 
αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η έλλειψη των αναγκαίων ικανοτήτων του 
αιτούντος χορήγησης άδειας αποθήκευσης ή η μη εκπλήρωση των αντικειμενικών και 
δημοσιευμένων κριτηρίων.
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο κάτοχος της άδειας αποθήκευσης 
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να 
αποθηκεύει CO2  στον τόπο 
αποθήκευσης.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε να μην επιτρέπονται αντιμαχόμενες 
χρήσεις του τόπου αποθήκευσης στη 
διάρκεια ισχύος της άδειας αποθήκευσης.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να κατανέμονται οι αρμοδιότητες και η ευθύνη για τους κινδύνους.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) τη συνολική ποσότητα CO2 που θα έχει 
εγχυθεί και αποθηκευθεί, καθώς και τις 
αναζητούμενες πηγές, τη σύνθεση των 
ρευμάτων CO2 και τους ρυθμούς έγχυσης·

(4) τη συνολική ποσότητα CO2 που μπορεί
να εγχυθεί και να αποθηκευθεί ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά της ζώνης 
αποθήκευσης, καθώς και τις 
αναζητούμενες πηγές, τη σύνθεση των 
ρευμάτων CO2 και τους ρυθμούς έγχυσης·

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προτεινόμενο σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 2·

(6) προτεινόμενο σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 2, περιλαμβανομένων μέτρων 
κατεπείγουσας εκκένωσης·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για 
να προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση ατυχήματος.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) αποδεικτικά στοιχεία της χρηματικής 
εγγύησης ή άλλο ισοδύναμο εχέγγυο όπως 
απαιτείται με βάση το άρθρο 19.

(9) αποδεικτικά στοιχεία κατάλληλης
χρηματικής εγγύησης ή άλλο ισοδύναμο 
εχέγγυο όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 
19.

Αιτιολόγηση

Η χρηματική εγγύηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις θα 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας οδηγίας, και επομένως θα πρέπει να 
ορίζεται σε κατάλληλο επίπεδο.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - εδάφιο 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η διαχείριση του τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από φυσικό πρόσωπο το 
οποίο διαθέτει την τεχνική ικανότητα και 
αξιοπιστία διαχείρισης του τόπου,  
παρέχονται δε επαγγελματική και τεχνική 
εξέλιξη και επιμόρφωση του εν λόγω 
προσώπου και όλου του προσωπικού· 

(β) η διαχείριση του τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο διαθέτει την 
οικονομική, τεχνική και περιβαλλοντική
ικανότητα και αξιοπιστία διαχείρισης του 
τόπου,  παρέχονται δε επαγγελματική και 
τεχνική εξέλιξη και επιμόρφωση του εν 
λόγω προσώπου και όλου του προσωπικού· 

Τροπολογία 40
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) δεν έχουν εκδοθεί άλλες άδειες 
αποθήκευσης εντός της υδραυλικής 
μονάδας·

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση διαφορετικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ίδια υδραυλική μονάδα έχει 
αναπόφευκτα αντίκτυπο στις άλλες εγκαταστάσεις που τελούν υπό εκμετάλλευση στην υδραυλική 
μονάδα. Στην ίδια υδραυλική μονάδα, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών αποθήκευσης μόνον σε 
έναν φορέα εκμετάλλευσης κάθε φορά.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η Επιτροπή έχει διατυπώσει τη γνώμη 
της σχετικά με το σχέδιο άδειας κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1· 

(2) η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει, 
ύστερα από αίτημα των κρατών μελών, 
τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο άδειας 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 
1·

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) η αρμόδια αρχή έχει εξετάσει την 
ανωτέρω γνώμη κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 10 παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση της Επιτροπής να γνωμοδοτεί θα δημιουργούσε περαιτέρω γραφειοκρατία.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) επακριβή θέση και οριοθέτηση του 
τόπου αποθήκευσης και του 
συγκροτήματος αποθήκευσης·

(2) επακριβή θέση και οριοθέτηση του 
τόπου αποθήκευσης, του συγκροτήματος 
αποθήκευσης και της υδραυλικής 
μονάδας·

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση διαφορετικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ίδια υδραυλική μονάδα έχει 
αναπόφευκτα αντίκτυπο στις άλλες εγκαταστάσεις που τελούν υπό εκμετάλλευση στην υδραυλική 
μονάδα. Στην ίδια υδραυλική μονάδα, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών αποθήκευσης μόνον σε 
έναν φορέα εκμετάλλευσης κάθε φορά.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 - στοιχείο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) την υποχρέωση έναρξης των 
δραστηριοτήτων αποθήκευσης εντός δύο 
ετών από την απόκτηση της άδειας 
αποθήκευσης·

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης σε Διαβίβαση των αδειών αποθήκευσης σε 
μορφή σχεδίου και απορριφθείσες 
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μορφή σχεδίου από την Επιτροπή αιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις πάσης φύσεως άδειες 
αποθήκευσης σε μορφή σχεδίου, τις 
αιτήσεις άδειας και τυχόν άλλα στοιχεία 
που συνεκτιμούνται από την αρμόδια αρχή 
όταν εκδίδει το σχέδιο απόφασής της.
Εντός έξι μηνών από την υποβολή των 
ανωτέρω στοιχείων στην Επιτροπή, η 
τελευταία μπορεί να εκδώσει γνώμη 
σχετικά με τις άδειες σε μορφή σχεδίου.

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις πάσης φύσεως άδειες 
αποθήκευσης σε μορφή σχεδίου, τις 
αιτήσεις άδειας και τυχόν άλλα στοιχεία 
που συνεκτιμούνται από την αρμόδια αρχή 
όταν εκδίδει το σχέδιο απόφασής της. 
Εντός τριών μηνών από την υποβολή των 
ανωτέρω στοιχείων στην Επιτροπή, η 
τελευταία μπορεί να εκδώσει 
συμβουλευτική γνώμη σχετικά με τις 
άδειες σε μορφή σχεδίου.

2. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην
Επιτροπή την τελική απόφαση, 
αναφέροντας τους λόγους εάν η απόφαση 
αποκλίνει από τη γνώμη που διατύπωσε η 
Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την
Επιτροπή για τις εγκριθείσες ή 
απορριφθείσες αιτήσεις αδειών 
αποθήκευσης CO2·

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H Επιτροπή καθορίζει συγκεκριμένους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς 
περιβαλλοντικούς δείκτες καθώς και 
τιμές η υπέρβαση των οποίων θα συνιστά 
ουσιώδη μεταβολή. H θέσπιση των 
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών γίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 28, παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση

O ορισμός της «ουσιώδους μεταβολής» είναι αρκετά ασαφής, γι' αυτό κρίνεται απαραίτητος ο 
καθορισμός και η εισαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αφού έχει ανακληθεί μια άδεια κατ' 
εφαρμογή της παραγράφου 3, η αρμόδια 
αρχή είτε εκδίδει νέα άδεια αποθήκευσης ή 
κλείνει τον τόπο αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή του στοιχείου γ) του άρθρου 17 
παράγραφος 1. Έως ότου εκδοθεί νέα 
άδεια αποθήκευσης, η αρμόδια αρχή
αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πάσης φύσεως παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων. Στο βαθμό που είναι 
δυνατόν, η αρμόδια αρχή ανακτά τυχόν 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης.

4. Αφού έχει ανακληθεί μια άδεια κατ' 
εφαρμογή της παραγράφου 3, η αρμόδια 
αρχή είτε εκδίδει νέα άδεια αποθήκευσης ή 
κλείνει τον τόπο αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή του στοιχείου γ) του άρθρου 17 
παράγραφος 1. Έως ότου κλείσει ο τόπος 
αποθήκευσης ή εκδοθεί νέα άδεια 
αποθήκευσης, ο πρώην φορέας 
εκμετάλλευσης εξακολουθεί να φέρει την 
ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων. Σε 
περίπτωση αδυναμίας του πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή εκτελεί η 
ίδια τις εργασίες και ανακτά τυχόν 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ρεύμα CO2 συνίσταται κατά κύριο 
λόγο από διοξείδιο του άνθρακα. Για το 
σκοπό αυτό, δεν επιτρέπεται να 
προστίθενται απόβλητα ή άλλες ύλες με 
σκοπό τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων 
ή άλλων υλών. Ωστόσο, ένα ρεύμα CO2 
μπορεί να περιέχει ίχνη συναφών ουσιών 
από την πηγή, τη δέσμευση ή τη διεργασία 
έγχυσης. Οι συγκεντρώσεις των ουσιών 
αυτών πρέπει να είναι κατώτερες από τα 
επίπεδα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την 
ακεραιότητα του τόπου αποθήκευσης και 
τη συναφή υποδομή μεταφοράς και 
συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο για το 
περιβάλλον ή παραβαίνουν τις απαιτήσεις 

1. Ένα ρεύμα CO2 συνίσταται κατά κύριο 
λόγο από διοξείδιο του. Για το σκοπό αυτό, 
δεν επιτρέπεται να προστίθενται απόβλητα 
ή άλλες ύλες με σκοπό τη διάθεση των εν 
λόγω αποβλήτων ή άλλων υλών. Ωστόσο, 
ένα ρεύμα CO2 μπορεί να περιέχει ίχνη 
συναφών ουσιών από την πηγή, τη 
δέσμευση ή τη διεργασία έγχυσης και 
ουσίες απαραίτητες για τη μεταφορά για 
λόγους ασφαλείας. Οι συγκεντρώσεις των 
ουσιών αυτών προσδιορίζονται βάσει 
συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών 
προδιαγραφών και πρέπει να είναι 
κατώτερες από τα επίπεδα τα οποία 
επηρεάζουν αρνητικά την ακεραιότητα του 
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της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. τόπου αποθήκευσης και τη συναφή 
υποδομή μεταφοράς και συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή 
παραβαίνουν τις απαιτήσεις της 
εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. H 
Επιτροπή καθορίζει τις ποιοτικές και 
ποσοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο την 
οποία αναφέρει το άρθρο 28, παράγραφος 
2.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κριτήρια είναι ασαφή και οι διαδικασίες αόριστες, κρίνεται αναγκαίο για 
λόγους ασφαλείας να διατυπωθούν συγκεκριμένες ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2· (γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2 κατ' 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) αξιολόγησης του κατά πόσο το 
αποθηκευόμενο CO2 θα παραμείνει 
πλήρως απομονωμένο στο αέναο μέλλον.

(στ) αξιολόγησης του κατά πόσο το 
αποθηκευόμενο CO2 θα παραμείνει 
πλήρως απομονωμένο στο αέναο μέλλον, 
κατόπιν επανεκτίμησης της ασφάλειας 
και της ακεραιότητας του τόπου 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

Τροπολογία 51
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς κάτω από τον 
βυθό της θάλασσας, οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 προσαρμόζονται περαιτέρω 
στην αβεβαιότητα και τις επιχειρησιακές 
δυσκολίες που συνδέονται με τη 
διαχείριση της τεχνολογίας CCS στο 
θαλάσσιο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση υπό τον βυθό πρέπει να παρακολουθείται πιο προσεκτικά, λόγω των 
δυσχερειών, αν μη τι άλλο όσον αφορά την ανίχνευση διαρροών, και της ιδιαίτερης ευαισθησίας 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 
διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται με βάση 
σχέδιο διορθωτικών μέτρων που έχει 
υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 6 και του άρθρου 9 
παράγραφος 6·

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 
διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται με βάση 
σχέδιο διορθωτικών μέτρων που έχει 
υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 6 και του άρθρου 9 
παράγραφος 6. Τα μέτρα αυτά 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή και 
δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η Επιτροπή και το κοινό πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα.
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσει από το φορέα 
εκμετάλλευσης να λάβει πρόσθετα ή 
διαφορετικά διορθωτικά μέτρα από εκείνα 
που ορίζονται στο σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων. Μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή 
να λάβει η ίδια διορθωτικά μέτρα, οπότε 
ανακτά τη σχετική δαπάνη από το φορέα 
εκμετάλλευσης.

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσει από το φορέα 
εκμετάλλευσης να λάβει πρόσθετα ή 
διαφορετικά διορθωτικά μέτρα από εκείνα 
που ορίζονται στο σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων, ιδίως δε να προβλέψει την 
εφαρμογή σχεδίων κατεπείγουσας 
εκκένωσης σε περίπτωση σοβαρού 
κινδύνου διαρροής. Μπορεί επίσης ανά 
πάσα στιγμή να λάβει η ίδια διορθωτικά 
μέτρα, οπότε ανακτά τη σχετική δαπάνη 
από το φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφοι 1 έως 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει 
κλείσει κατ’ εφαρμογή των στοιχείων α) ή 
β) του άρθρου 17 παράγραφος 1, η ευθύνη 
για τον τόπο που έχει κλείσει, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, 
μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή είτε με 
πρωτοβουλία της τελευταίας ή εφόσον το 
ζητήσει ο φορέας εκμετάλλευσης, εάν και 
όταν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι το αποθηκευμένο CO2 θα διατηρείται 
πλήρως απομονωμένο στο αέναο μέλλον. 
Για το σκοπό αυτό, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση στην 
οποία τεκμηριώνεται ότι πληρούται το 
κριτήριο αυτό, την οποία υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή ώστε αυτή να εγκρίνει την 
μεταβίβαση της ευθύνης.

1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει 
κλείσει κατ’ εφαρμογή των στοιχείων α) ή 
β) του άρθρου 17 παράγραφος 1, η ευθύνη 
για τον τόπο που έχει κλείσει, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, 
μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή είτε με 
πρωτοβουλία της τελευταίας ή εφόσον το 
ζητήσει ο φορέας εκμετάλλευσης, εάν και 
όταν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι το αποθηκευμένο CO2 θα διατηρείται 
πλήρως απομονωμένο στο αέναο μέλλον 
και ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις 
που ορίζονται στην άδεια αποθήκευσης.
 Για το σκοπό αυτό, ο φορέας
εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση στην 
οποία τεκμηριώνεται ότι πληρούται το 
κριτήριο αυτό, την οποία υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή ώστε αυτή να εγκρίνει την 
μεταβίβαση της ευθύνης.
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2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τα πάσης φύσεως σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων που έχει συντάξει 
η αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων που έχει υποβάλει ο φορέας 
εκμετάλλευσης και τυχόν άλλων στοιχείων 
που συνεκτιμήθηκαν από την αρμόδια 
αρχή για να καταλήξει στο συμπέρασμά 
της. Εντός έξι μηνών από την υποβολή 
τους στην Επιτροπή, η τελευταία μπορεί να 
διατυπώσει γνώμη για τα σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τα πάσης φύσεως σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων που έχει συντάξει 
η αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων που έχει υποβάλει ο φορέας 
εκμετάλλευσης και τυχόν άλλων στοιχείων 
που συνεκτιμήθηκαν από την αρμόδια 
αρχή για να καταλήξει στο συμπέρασμά 
της. Εντός τριών μηνών από την υποβολή 
τους στην Επιτροπή, η τελευταία μπορεί να 
διατυπώσει συμβουλευτική γνώμη για τα 
σχέδια εγκριτικών αποφάσεων.

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην 
Επιτροπή την τελική απόφαση,
αναφέροντας τους λόγους εάν η απόφαση 
αποκλίνει από τη γνώμη που διατύπωσε η 
Επιτροπή.

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην 
Επιτροπή την τελική απόφαση.

4. Μαζί με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 3 εγκριτική απόφαση, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να γνωστοποιεί στον 
φορέα εκμετάλλευσης επικαιροποιημένες 
απαιτήσεις για τη σφράγιση του τόπου 
αποθήκευσης και την απομάκρυνση του 
εξοπλισμού έγχυσης κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 17 παράγραφος 2 και 3. Η 
μεταβίβαση της ευθύνης πραγματοποιείται 
αφού σφραγισθεί ο τόπος και 
απομακρυνθεί ο εξοπλισμός έγχυσης.

4. Μαζί με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 3 εγκριτική απόφαση, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να γνωστοποιεί στον 
φορέα εκμετάλλευσης επικαιροποιημένες 
απαιτήσεις για τη σφράγιση του τόπου 
αποθήκευσης και την απομάκρυνση του 
εξοπλισμού έγχυσης κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 17 παράγραφος 2 και 3. Η 
μεταβίβαση της ευθύνης πραγματοποιείται 
αφού σφραγισθεί ο τόπος και 
απομακρυνθεί ο εξοπλισμός έγχυσης.

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ' 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, 
μπορεί να σταματήσει η παρακολούθηση. 
Ωστόσο, εάν εντοπιστούν τυχόν διαρροές ή 
σημαντικές ανωμαλίες, επανενεργοποιείται 
η παρακολούθηση όπως απαιτείται για να 
αξιολογηθούν η κλίμακα του προβλήματος 
και η αποτελεσματικότητα των 
διορθωτικών μέτρων.

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ' 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, 
μπορεί να σταματήσει ή να περιοριστεί η 
παρακολούθηση. Ωστόσο, εάν εντοπιστούν 
τυχόν διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες, 
επανενεργοποιείται η παρακολούθηση 
όπως απαιτείται για να αξιολογηθούν η 
κλίμακα του προβλήματος και η 
αποτελεσματικότητα των διορθωτικών 
μέτρων.

Τροπολογία 55
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος, πριν από την υποβολή της 
αίτησης για άδεια αποθήκευσης, να έχει
προβεί σε επαρκείς δεσμεύσεις, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου εχεγγύου, με βάση 
λεπτομέρειες εφαρμογής που θα 
αποφασίσουν τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλίζεται η εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της 
άδειας που εκδίδεται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών κλεισίματος και των 
διατάξεων για μετά το κλείσιμο, καθώς και 
τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
την ένταξη με βάση την οδηγία 
2003/87/EΚ.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος να προβεί σε επαρκείς 
δεσμεύσεις, μέσω χρηματικής εγγύησης ή 
τυχόν άλλου ισοδύναμου εχεγγύου, μετά 
τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης, με 
βάση λεπτομέρειες εφαρμογής που θα 
αποφασίσουν τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλίζεται η εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της 
άδειας που εκδίδεται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών κλεισίματος και των 
διατάξεων για μετά το κλείσιμο, καθώς και 
τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
την ένταξη με βάση την οδηγία 
2003/87/EΚ.

Αιτιολόγηση

Αποφυγή περιττών υψηλών εξόδων.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς 
CO2, διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης 
ή διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών εκπληρούν από 
κοινού τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και της υπόλοιπης σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας.

Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς 
CO2, διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης 
ή διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών εκπληρούν από 
κοινού τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και της υπόλοιπης σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας. Για τους 
διασυνοριακούς τόπους αποθήκευσης 
αρμόδια για τη χορήγηση αδειών αρχή 
είναι η αρχή του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου φέρεται ότι 
βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του 
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τόπου αποθήκευσης.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει τα παραρτήματα. Τα μέτρα 
που αφορούν την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
προτείνει τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων. Τα μέτρα που αφορούν 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32
οδηγία 2001/80/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εγκαταστάσεις καύσης με χωρητικότητα 
ίση ή μεγαλύτερη των 300 MW που 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια των οποίων 
η αίτηση για άδεια έναρξης λειτουργίας 
έχει υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας XX/XX/ΕΚ, υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με τη βέλτιστη 
διαθέσιμη τεχνολογία που βασίζεται στις 
επιδόσεις και την απόδοση, προκειμένου 
να βελτιστοποιηθεί η χρήση των ορυκτών 
καυσίμων και να αντισταθμισθεί η 
απώλεια απόδοσης που οφείλεται στην 
καθιέρωση της δέσμευσης, της 
μεταφοράς και της αποθήκευσης CO2.   
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32
οδηγία 2001/80/ΕΚ
Άρθρο 9α - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Με βάση την κτηθείσα πείρα όσον 
αφορά τη δέσμευση, τη γεωλογική 
απομόνωση και τη μεταφορά του 
διοξειδίου του άνθρακα και υπό το φως 
των εξελίξεων στο διεθνές πλαίσιο, η 
Επιτροπή υποβάλλει νέα πρόταση πριν 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Η νέα πρόταση ορίζει ημερομηνία με 
αφετηρία την οποία όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις καύσης χωρητικότητας 
ίσης ή μεγαλύτερης των 300 MW θα είναι 
εξοπλισμένες με συστήματα δέσμευσης 
και αποθήκευσης του CO2, καθώς και 
μεταβατική περίοδο για την προοδευτική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 36 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [ένα έτος μετά τη δημοσίευση]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
έναν πίνακα αντιστοίχησης μεταξύ των εν 
λόγω διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [δύο έτη μετά τη δημοσίευση]. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
έναν πίνακα αντιστοίχησης μεταξύ των εν 
λόγω διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση των 
τόπων αποθήκευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 διενεργούνται σε τέσσερα βήματα 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. 
Επιτρέπονται αποκλίσεις από ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια αυτά εφόσον 
δεν θίγεται η ικανότητα του 
χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης να 
επιτρέπει προσδιορισμούς κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4.

Ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση των 
τόπων αποθήκευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 διενεργούνται σε τέσσερα βήματα 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και με 
βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Επιτρέπονται αποκλίσεις από ένα ή 
περισσότερα από τα κριτήρια αυτά εφόσον 
δεν θίγεται η ικανότητα του 
χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης να 
επιτρέπει προσδιορισμούς κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4.

Αιτιολόγηση

Συμπλήρωση.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – Βήμα 1 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) χώροι που περιβάλλουν το συγκρότημα 
αποθήκευσης, οι οποίοι μπορούν να 
επηρεαστούν από την αποθήκευση CO2
στον τόπο αποθήκευσης·

(η) χώροι που περιβάλλουν το συγκρότημα 
αποθήκευσης, οι οποίοι μπορούν να 
επηρεαστούν από την αποθήκευση CO2 
στον τόπο αποθήκευσης, καθώς και 
οριοθέτηση της υδραυλικής μονάδας·

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση διαφορετικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ίδια υδραυλική μονάδα έχει 
αναπόφευκτα αντίκτυπο στις άλλες εγκαταστάσεις που τελούν υπό εκμετάλλευση στην υδραυλική 
μονάδα. Στην ίδια υδραυλική μονάδα, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών αποθήκευσης μόνο σε 
έναν φορέα εκμετάλλευσης κάθε φορά.

Τροπολογία 63
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα I – Βήμα 1 – σημείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) δυνατές αλληλεπιδράσεις και άλλες 
δραστηριότητες (π.χ. έρευνα, παραγωγή 
και αποθήκευση υδρογονανθράκων, 
γεωθερμική χρήση υδροφόρων οριζόντων)·

(ια) δυνατές αλληλεπιδράσεις με άλλες 
δραστηριότητες (π.χ. έρευνα, παραγωγή 
και αποθήκευση υδρογονανθράκων) και 
ιδίως ανταγωνισμός με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (π.χ. γεωθερμική χρήση 
υδροφόρων οριζόντων)·

Αιτιολόγηση

Η χρήση ενός τόπου για αποθήκευση CO2 δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση ούτε τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την οποία η ΕΚ έχει δεσμευτικό στόχο, ούτε άλλες επιλογές 
που είναι καθοριστικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού της.
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