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Τροπολογία 29
Άννυ Ποδηματά

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 
για σκοπούς μόνιμης αποθήκευσης.

(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 
για σκοπούς μόνιμης αποθήκευσης. Για να 
μην ακυρωθούν τα οφέλη που 
αναμένονται να προκύψουν από την 
εφαρμογή της τεχνολογίας CCS, 
αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, 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.

Or. el

Τροπολογία 30
Christian Ehler

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 
τεχνολογίας. Τα μείζονα έργα 
αποθήκευσης CO2 στα οποία 
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συμμετέχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
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.

Or. de

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 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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  
όσο το δυνατόν συντομότερα, 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, προκειμένου να προωθηθεί 
με επιτυχία η χρήση των τεχνολογιών 
CCS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ότι απαιτούνται περισσότερες νομικές αποφάσεις και χρηματοδοτική στήριξη για 
τις τεχνολογίες CCS και τις εγκαταστάσεις επίδειξης.
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Τροπολογία 32
David Hammerstein

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 πρέπει να επιτρέπονται.

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί μόνο 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 γεωλογική 
αποθήκευση CO2 , περιλαμβανομένης της 
αποθήκευσης κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
πέραν του εδαφικού πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Αποθήκευση σε 
σχηματισμούς κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας θα πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες 
στις οποίες τα κράτη μέλη και/ή η 
Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος.  Η 
αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος  δεν 
θα πρέπει να επιτρέπεται ούτε εντός ούτε 
πέραν του εδαφικού πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και 
μάλιστα να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται μόνο στη γεωλογική αποθήκευση εντός της ΕΚ και ότι 
θα τηρηθούν οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες στον τομέα αυτό, όπως το Πρωτόκολλο του 
1996 στη σύμβαση του Λονδίνου.  Όσο για την αποθήκευση κάτω από τη στήλη ύδατος, η 
τροπολογία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι η αποθήκευση πρέπει να απαγορεύεται ρητά όχι 
μόνο στις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες και τις οικονομικές ζώνες, αλλά και την ανοικτή 
θάλασσα.
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Τροπολογία 33
Anne Laperrouze

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 
πρέπει να επιτρέπονται.

(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 
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 
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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 34
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η ενισχυμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων (η ανάκτηση 
υδρογονανθράκων επιπλέον εκείνων που 
παράγονται φυσιολογικά με έγχυση 
ρευστού ή άλλα μέσα) θα πρέπει να 
εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η ενισχυμένη 
ανάκτηση υδρογονανθράκων είναι μια 
οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα και 
μέχρι στιγμής αυτός είναι ο λόγος που 
πραγματοποιείται. Ωστόσο, η ενισχυμένη 
ανάκτηση υδρογονανθράκων δεν μειώνει 
τις εκπομπές που επηρεάζουν το κλίμα, 
δεδομένου ότι, από άποψη καθαρού 
διοξειδίου του άνθρακα, οι 
υδρογονάνθρακες που παράγονται από τη
διαδικασία αυτή θα αντισταθμίζουν εν 
τέλει, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους, τις δυνατότητες μείωσης που 
παρέχει η αποθήκευση CO2. Ως εκ 
τούτου, η γεωλογική αποθήκευση βάσει 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να νοείται 
ως αποκλεισμός αυτής της διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία στοχεύει να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στόχους, θα ήταν αντιφατικό να 
περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της η ενισχυμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων, η οποία 
θα οδηγήσει σε αύξηση των ποσοτήτων των ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, του CO2
που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα.
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Τροπολογία 35
David Hammerstein

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. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 
αποθήκευσης μόνον εάν ο κίνδυνος 
διαρροής και επιβλαβών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή επιπτώσεων στην υγεία 
είναι μηδενικός. Επιπλέον, ένας τόπος 
πρέπει να επιλέγεται μόνο εάν η χρήση 
του για αποθήκευση CO2 δεν 
ανταγωνίζεται άμεσα ή έμμεσα άλλες 
πραγματικές ή δυνητικές χρήσεις που 
σχετίζονται με την ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
χρήσεων για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΚ (ήτοι την 
αποθήκευση αερίου) ή της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήτοι 
γεωθερμική). Αυτά θα πρέπει να 
προσδιορίζονται μέσω χαρακτηρισμού και 
εκτίμησης ενός δυνητικού συγκροτήματος 
αποθήκευσης κατ' εφαρμογή ειδικών 
απαιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι "σημαντικός" και "δεν υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν" είναι πολύ αόριστοι. Ως 
βάση για την επιλογή ενός τόπου πρέπει να είναι ο μηδενικός κίνδυνος διαρροής και επιβλαβών 
επιπτώσεων. Περαιτέρω, 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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Τροπολογία 36
Άννυ Ποδηματά

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 
προσδιορίζεται μέσω χαρακτηρισμού και 
εκτίμησης ενός δυνητικού συγκροτήματος 
αποθήκευσης κατ' εφαρμογή ειδικών 
απαιτήσεων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Tα 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.
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Τροπολογία 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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 κριτήρια. 
Προκειμένου να προστατευθούν και 
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε εργασίες 
εξερεύνησης, οι άδειες εξερεύνησης θα 
πρέπει να χορηγούνται για περιοχή 
περιορισμένου όγκου και για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων, 
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. Εφόσον δεν εκτελούνται 
δραστηριότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την ανάκληση της άδειας 
εξερεύνησης και τη δυνατότητα 
χορήγησής της σε άλλες οντότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και εξασφάλιση των επενδύσεων.
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Τροπολογία 38
David Hammerstein

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 κριτήρια που 
δεν εισάγουν διακρίσεις. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
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Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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 ως εκ τούτου, οι 
απαιτούμενες επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται, δικαιολογούν το να 
προεξοφλεί ο κάτοχος της άδειας 
εξερεύνησης ότι θα είναι ο κάτοχος της 
άδειας αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δημιουργία κινήτρων για τη διενέργεια εξερεύνησης.

Τροπολογία 40
David Hammerstein

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 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
τόπων αποθήκευσης πρέπει να είναι 
πλήρως αποσυνδεδεμένοι από τους 
χρήστες (ήτοι σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας).  Η άδεια 
αποθήκευσης θα πρέπει να αποτελεί το 
βασικό μέσο διασφάλισης της τήρησης των 
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περιβαλλοντικώς ασφαλή. ουσιωδών απαιτήσεων της οδηγίας και του 
γεγονότος ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός είναι απαραίτητος για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες θα 
έχουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε μια ανοικτή αγορά.

Τροπολογία 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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 
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. 
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.

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν την άδεια 
αποθήκευσης υπό μορφή σχεδίου στην 
Επιτροπή προς έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.
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Τροπολογία 42
David Hammerstein

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 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. 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.

(18) Οι άδειες αποθήκευσης πρέπει να 
χορηγούνται από την αρμόδια αρχή σε 
κάθε κράτος μέλος, κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι άδειες 
αποθήκευσης υποβάλλονται με τη μορφή 
σχεδίου στην Επιτροπή, η οποία έχει στη 
διάθεσή της δώδεκα μήνες για να 
διατυπώσει γνώμη. Η αρμόδια αρχή 
απέχει από τη λήψη απόφασης σχετικά με 
την οριστική άδεια, πριν η Επιτροπή 
εκδώσει τη γνώμη της. Η αρμόδια αρχή 
συνεκτιμά τη γνώμη αυτή όταν 
αποφασίζει σχετικά με την άδεια και 
πρέπει να δικαιολογεί τυχόν αποκλίσεις 
από τη γνώμη της Επιτροπής. Η 
επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
της συνέπειας της εφαρμογής των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Επιτροπής έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση ισχυρής και ομοιογενούς 
εφαρμογής της οδηγίας σε όλη την ΕΕ.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέκεται 
αποτελεσματικά στη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
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Τροπολογία 43
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
λογοδοσία και η διαφάνεια των 
διαδικασιών έκδοσης αδειών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το κοινό 
έχει κατάλληλη και αποτελεσματική 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, 
δικαιώματα συμμετοχής και πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε σχέση με τις 
διαδικασίες χορήγησης των αδειών τόσο 
εξερεύνησης όσο και αποθήκευσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον1, καθώς και της οδηγίας 
2003/4/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2003 σχετικά με την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες2.
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σελ. 40.
2 ΕΕ L 41, 14.2.2003, σελ. 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus καθώς και τα συναφή μέσα της ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού, το κοινό θα πρέπει να συμμετέχει ουσιαστικά 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση των σχετικών αδειών (εξερεύνησης και 
αποθήκευσης).  Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την περαιτέρω 
εξοικείωση του κοινού με τις CCS.
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Τροπολογία 44
David Hammerstein

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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 45
Norbert Glante

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 
σημαντικές 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.
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Τροπολογία 46
David Hammerstein

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. Σε περίπτωση γεωλογικής 
αποθήκευσης κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας, η παρακολούθηση θα πρέπει 
επιπλέον να προσαρμοστεί στην 
αβεβαιότητα και τις λειτουργικές 
δυσχέρειες που συνδέονται με τη 
διαχείριση της τεχνολογίας CCS στο 
θαλάσσιο περιβάλλον.

Or. en

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.



AM\729033EL.doc 19/89 PE407.924v01-00

EL

Τροπολογία 47
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων 
που καλύπτουν την ευθύνη για ζημία στο 
τοπικό περιβάλλον και το κλίμα, η οποία 
προκύπτει από τυχόν αστοχία της μόνιμης 
απομόνωσης. Η ευθύνη για ζημία στο
περιβάλλον (ζημία σε προστατευόμενα 
είδη και φυσικά ενδιαιτήματα, τα ύδατα 
και το έδαφος) υπάγεται σε κανονιστικές 
ρυθμίσεις μέσω της οδηγίας 2004/35/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21η· Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
ευθύνη για ζημία στο κλίμα λόγω 
διαρροών καλύπτεται από την ένταξη των 
τόπων αποθήκευσης στην οδηγία 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου, η οποία απαιτεί την 
επιστροφή δικαιωμάτων εμπορίας 
εκπομπών για τυχόν διαρροή εκπομπών. 
Επιπλέον, με την παρούσα οδηγία θα 
θεσπιστεί υποχρέωση για τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών 
ή διαρροών με βάση σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων υποβαλλόμενο προς έγκριση από 
την αρμόδια εθνική αρχή. Στις περιπτώσεις 
που ο φορέας εκμετάλλευσης αδυνατεί να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τα 
μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από 
την αρμόδια αρχή, η οποία ανακτά τις 

(23) Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων 
που καλύπτουν την ευθύνη για ζημία στο 
τοπικό περιβάλλον και το κλίμα, η οποία 
προκύπτει από τυχόν αστοχία της μόνιμης 
απομόνωσης. Η ευθύνη για ζημία στο 
περιβάλλον (ζημία σε προστατευόμενα 
είδη και φυσικά ενδιαιτήματα, τα ύδατα 
και το έδαφος) υπάγεται σε κανονιστικές 
ρυθμίσεις μέσω της οδηγίας 2004/35/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21η· Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στη 
μεταφορά CO2 για σκοπούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και στην εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η ευθύνη για ζημία στο 
κλίμα λόγω διαρροών καλύπτεται από την 
ένταξη των τόπων αποθήκευσης στην 
οδηγία 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου, η οποία απαιτεί την 
επιστροφή δικαιωμάτων εμπορίας 
εκπομπών για τυχόν διαρροή εκπομπών. 
Επιπλέον, με την παρούσα οδηγία θα 
θεσπιστεί υποχρέωση για τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών 
ή διαρροών με βάση σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων υποβαλλόμενο προς έγκριση από 
την αρμόδια εθνική αρχή. Στις περιπτώσεις 
που ο φορέας εκμετάλλευσης αδυνατεί να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τα 
μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από 
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σχετικές δαπάνες από τον φορέα 
εκμετάλλευσης.

την αρμόδια αρχή, η οποία ανακτά τις 
σχετικές δαπάνες από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Το κόστος της 
αποκατάστασης των ζημιών στο 
περιβάλλον που προκαλούνται κατά τη 
μεταφορά και την αποθήκευση στο 
στάδιο της λειτουργίας, της παύσης 
λειτουργίας και στο μετά το κλείσιμο 
στάδιο, στο βαθμό που δεν καλύπτεται 
από τα προαναφερθέντα μέσα, ή σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει χρηματική 
εγγύηση ή δεν είναι επαρκής, καθώς και 
οι παραδοσιακές ζημίες της ιδιοκτησίας, 
της υγείας κ.λπ., σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει χρηματική εγγύηση ή δεν είναι 
επαρκής, πρέπει να καλύπτονται από ένα 
ταμείο που θα χρηματοδοτείται από τις 
εισφορές των φορέων διαχείρισης τόπων 
αποθήκευσης, το οποίο θα διαχειρίζεται η 
αρμόδια αρχή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Τροπολογία 48
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων 
που καλύπτουν την ευθύνη για ζημία στο 
τοπικό περιβάλλον και το κλίμα, η οποία 
προκύπτει από τυχόν αστοχία της μόνιμης 

(23) Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων 
που καλύπτουν την ευθύνη για ζημία στο 
τοπικό περιβάλλον και το κλίμα, η οποία 
προκύπτει από τυχόν αστοχία της μόνιμης 
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απομόνωσης. Η ευθύνη για ζημία στο 
περιβάλλον (ζημία σε προστατευόμενα 
είδη και φυσικά ενδιαιτήματα, τα ύδατα 
και το έδαφος) υπάγεται σε κανονιστικές 
ρυθμίσεις μέσω της οδηγίας 2004/35/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21η· Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
ευθύνη για ζημία στο κλίμα λόγω 
διαρροών καλύπτεται από την ένταξη των 
τόπων αποθήκευσης στην οδηγία 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου, η οποία απαιτεί την 
επιστροφή δικαιωμάτων εμπορίας 
εκπομπών για τυχόν διαρροή εκπομπών. 
Επιπλέον, με την παρούσα οδηγία θα
θεσπιστεί υποχρέωση για τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών 
ή διαρροών με βάση σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων υποβαλλόμενο προς έγκριση από 
την αρμόδια εθνική αρχή. Στις περιπτώσεις 
που ο φορέας εκμετάλλευσης αδυνατεί να 
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τα 
μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από 
την αρμόδια αρχή, η οποία ανακτά τις 
σχετικές δαπάνες από τον φορέα 
εκμετάλλευσης.

απομόνωσης. Η ευθύνη για ζημία στο 
περιβάλλον (ζημία σε προστατευόμενα 
είδη και φυσικά ενδιαιτήματα, τα ύδατα 
και το έδαφος) υπάγεται σε κανονιστικές 
ρυθμίσεις μέσω της οδηγίας 2004/35/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21η· Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
ευθύνη για ζημία στο κλίμα λόγω 
σημαντικών διαρροών καλύπτεται από την 
ένταξη των τόπων αποθήκευσης στην 
οδηγία 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου, η οποία απαιτεί την 
επιστροφή δικαιωμάτων εμπορίας 
εκπομπών για τυχόν διαρροή εκπομπών. 
Επιπλέον, με την παρούσα οδηγία θα 
θεσπιστεί υποχρέωση για τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών 
ή σημαντικών διαρροών με βάση σχέδιο 
διορθωτικών μέτρων υποβαλλόμενο προς 
έγκριση από την αρμόδια εθνική αρχή. Στις 
περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης 
αδυνατεί να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, η 
οποία ανακτά τις σχετικές δαπάνες από τον 
φορέα εκμετάλλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.
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Τροπολογία 49
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Αφού κλείσει ένας τόπος 
αποθήκευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης θα 
παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο, την 
υποβολή εκθέσεων και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας με 
βάση σχέδιο μετά το κλείσιμο 
υποβαλλόμενο προς έγκριση από την 
αρμόδια αρχή, καθώς και για όλες τις 
παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει όλων των 
συναφών κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων έως ότου η ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης μεταβιβαστεί στην αρμόδια 
αρχή.

(25) Αφού κλείσει ένας τόπος 
αποθήκευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης θα 
παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο, την 
υποβολή εκθέσεων και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας με 
βάση σχέδιο μετά το κλείσιμο 
υποβαλλόμενο προς έγκριση από την 
αρμόδια αρχή, καθώς και για όλες τις 
παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει όλων των 
συναφών κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων έως ότου η ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης μεταβιβαστεί στην αρμόδια 
αρχή. Ο φορέας διαχείρισης πρέπει να 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για 50 
έτη τουλάχιστον μετά το κλείσιμο ενός 
τόπου αποθήκευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη και πολύ μικρές διαρροές επί μακρό χρονικό διάστημα μπορεί να εκμηδενίσουν τα 
αποτελέσματα μετριασμού της αλλαγής του κλίματος που παράγει η αποθήκευση CO2· ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μετά το κλείσιμο η παρακολούθηση θα συνεχιστεί 
για ένα ικανό χρονικό διάστημα για να διασφαλισθεί ότι δεν σημειώνονται διαρροές και ότι η 
μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή που θα γίνει μόνο μετά την εκπνοή της εν λόγω 
χρονικής περιόδου.  Παρόμοιες διατάξεις για την παρακολούθηση μετά το κλείσιμο 
περιλαμβάνει η οδηγία 1999/31/EK του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων.
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Τροπολογία 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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 
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.

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 51
David Hammerstein

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 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.

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης 
θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια 
αρχή 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. Υπό νομικούς όρους 
ανάλογους της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία κατά την έγκριση της 
μεταβίβασης, με την παροχή κατάλληλης 
και αποτελεσματικής πρόσβασης σε 
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πληροφορίες, δικαιωμάτων συμμετοχής 
και πρόσβασης στη δικαιοσύνη για το 
κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη μεταβίβαση , η ευθύνη για την παρακολούθηση θα περάσει στην αρμόδια αρχή, ενώ το 
κόστος της παρακολούθησης, καθώς και το κόστος των διορθωτικών μέτρων και της 
αποζημίωσης για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους ή το περιβάλλον θα πρέπει να 
καλύπτεται από ειδικό ταμείο. Η ανάμιξη του κοινού, σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus και τα 
σχετικά μέσα της ΕΚ, αναμένεται ότι θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την εξοικείωση του 
κοινού με τις CCS.

Τροπολογία 52
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, θα 
πρέπει να επιτρέπεται η παύση της 
παρακολούθησης, η οποία όμως και 
ενεργοποιείται εκ νέου εάν εντοπισθούν 
διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες. Δεν 
θα ανακτώνται από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης οι δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται η αρμόδια αρχή μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης.

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης η 
παρακολούθηση πρέπει να συνεχίζεται 
για τα επόμενα 50 έτη. Εάν εντοπισθούν 
σημαντικές ανωμαλίες ή διαρροές, θα 
πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα από την αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση που έχει κλείσει ο τόπος 
αποθήκευσης με βάση ανακριβή ή ψευδή 
στοιχεία, ο φορέας εκμετάλλευσης θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
υπεύθυνος για το κόστος των 
διορθωτικών μέτρων και την ενδεχόμενη 
ζημιά που προκαλείται στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, το σχετικό κόστος θα πρέπει 
να καλύπτεται από το προαναφερθέν 
ταμείο, που θα χρηματοδοτείται από τις 
εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης και 
το οποίο θα διαχειρίζεται η αρμόδια 
αρχή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης είναι απαραίτητη ως πρόσθετη προστασία 
της ασφάλειας.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός εάν το κλείσιμο έχει βασιστεί σε 
ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, το κόστος της παρακολούθησης, των διορθωτικών μέτρων ή της 
αποζημίωσης για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους ή το περιβάλλον, δεν θα καλύπτεται 
πλέον από το φορέα εκμετάλλευσης, αλλά από ένα ειδικό ταμείο, με βάση το μοντέλο των 
κονδυλίων για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 53
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, θα 
πρέπει να επιτρέπεται η παύση της 
παρακολούθησης, η οποία όμως και 
ενεργοποιείται εκ νέου εάν εντοπισθούν 
διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες. Δεν θα 
ανακτώνται από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης οι δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται η αρμόδια αρχή μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης. 

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, θα 
πρέπει να επιτρέπεται η παύση της 
παρακολούθησης, η οποία όμως και 
ενεργοποιείται εκ νέου εάν εντοπισθούν 
σημαντικές διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες. Δεν θα ανακτώνται από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης οι δαπάνες 
στις οποίες υποβάλλεται η αρμόδια αρχή 
μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό (28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό 
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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 
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.

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 
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 της 
αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μείωση του κόστους.

Τροπολογία 55
David Hammerstein

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 διορθωτικών μέτρων σε 
περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή 
διαρροών.

(28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό 
ποσό ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει 
δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων 
κατά το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο, 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
την ένταξη βάσει των οδηγιών
2003/87/EΚ και 2004/35/ΕΚ και των 
υποχρεώσεων βάσει της παρούσας οδηγίας 
για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε 
περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή 
διαρροών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρηματική εγγύηση είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης 
θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας οδηγίας.  Θα πρέπει επίσης να 
καλύπτεται το κόστος για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της οδηγίας για την 
περιβαλλοντική ευθύνη .

Τροπολογία 56
Norbert Glante

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 
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.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάθεση χρηματικής εγγύησης απαιτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο.  Δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία να απαιτούνται τα εν λόγω κεφάλαια πριν καν υποβληθεί αίτηση για άδεια 
αποθήκευσης άνθρακα (δεδομένου ότι η αίτηση ενδέχεται ακόμη και να μην καρποφορήσει).
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Τροπολογία 57
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η πρόσβαση σα 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 
αποθήκευσης.

(29) Η πρόσβαση σα 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 
σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μεταφοράς 
πρέπει να είναι πλήρως αποσυνδεδεμένες 
από τους χρήστες (ήτοι σταθμοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).  Οι 
τελευταίοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν 
όλα τα έξοδα της μεταφοράς CO2  από τη 
δέσμευση έως τον τόπο αποθήκευσης. 
Για τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα 
μεταφοράς και τους τόπους αποθήκευσης 
πρέπει να 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 
αποθήκευσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις μεταφορές, οι χρήστες και οι 
επιχειρήσεις μεταφοράς θα πρέπει να είναι χωριστές οντότητες, σε νομικό και οικονομικό 
επίπεδο.  Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη θέσπιση του απαραίτητου πλαισίου για την 
επίτευξη μιας τέτοιας ανοικτής αγοράς, ενώ οι χρήστες εξακολουθούν να είναι πλήρως 
υπεύθυνοι για το αντίστοιχο κόστος μεταφοράς.

Τροπολογία 58
David Hammerstein

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 στις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες 
τα κράτη μέλη και/ή η Κοινότητα είναι 
συμβαλλόμενα μέρη. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται το 
άρθρο 7 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της διασυνοριακής μεταφοράς και τόπων αποθήκευσης, όλα τα κράτη μέλη και 
το κοινό του κάθε κράτους πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη σχετική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.
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Τροπολογία 59
David Hammerstein

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 
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.

(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, 
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.

Or. en

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 60
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατυπώσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατυπώσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Για σοβαρές παραβιάσεις 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
άδεια που χορηγείται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένης της 
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υποχρέωσης λήψης διορθωτικών μέτρων, 
που έχουν ως αποτέλεσμα την έκλυση 
CO2  στο έδαφος, τον αέρα ή το νερό, οι 
φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει επιπλέον 
να είναι ποινικώς υπεύθυνοι βάσει των 
όρων της οδηγίας 2008/XX/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ... σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσφάτως εγκριθείσα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου αποτελεί την άμεση έκφραση, 
σε επίπεδο ΕΚ, της αρχής των αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών στον 
τομέα της περιβαλλοντικού δικαίου και, συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να επεκταθεί 
για να καλύψει τις δραστηριότητες των φορέων εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης.

Τροπολογία 61
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
85/337/EΟΚ ώστε να καλύπτει τη 
δέσμευση και τη μεταφορά ρευμάτων CO2
για τους σκοπούς της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και 
τους τόπους αποθήκευσης κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η οδηγία 96/61/EΚ ώστε να 
καλύπτει τη δέσμευση ρευμάτων CO2 για 
σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς από εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία. Θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2004/35/EΚ ώστε να καλύπτει την 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(35) Θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
85/337/EΟΚ ώστε να καλύπτει τη 
δέσμευση και τη μεταφορά ρευμάτων CO2
για τους σκοπούς της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και 
τους τόπους αποθήκευσης κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η οδηγία 96/61/EΚ ώστε να 
καλύπτει τη δέσμευση ρευμάτων CO2 για 
σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς από εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία. Θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2004/35/EΚ ώστε να καλύπτει τη 
μεταφορά CO2 για σκοπούς γεωλογικής 
αποθήκευσης και την εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης κατ' εφαρμογή της 
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παρούσας οδηγίας.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας CCS, πρέπει να αναγνωρίζεται ρητώς ως 
αντικείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία 62
David Hammerstein

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) 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. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα είναι εξ ορισμού 
αντιφατική προς το στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 63
Άννυ Ποδηματά

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 
εφικτότητα του εκ των υστέρων 
εξοπλισμού για τη δέσμευση CO2.

Or. el
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Τροπολογία 64
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για την αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (εφεξής «CO2») σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για τη μεταφορά CO2 για σκοπούς 
γεωλογικής αποθήκευσης και την 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(εφεξής «CO2») σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας CCS, πρέπει να αναγνωρίζεται ρητώς ως 
αντικείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία 65
David Hammerstein

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 
απομόνωση του CO2 με μόνιμο και 
ασφαλή τρόπο υπογείως, κατά τρόπο που 
να προλαμβάνει οιοδήποτε κίνδυνο 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή
την υγεία του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το στόχο του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος, η οδηγία πρέπει να προβλέπει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μόνιμη και ασφαλή υπόγεια απομόνωση του CO2, και θα 
πρέπει να καθορίζει μηδενικό κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και  στην υγεία 
ως προϋπόθεση για την αποθήκευση CO2.
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Τροπολογία 66
Νικόλαος Βακάλης

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 
απομόνωση του CO2 κατά τρόπο που να 
προλαμβάνει ή να μειώνει κάθε είδους
αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και 
τυχόν προκύπτοντες κινδύνους για την 
υγεία του ανθρώπου.

Or. el

Τροπολογία 67
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς στην επικράτεια των 
κρατών μελών, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τους και στην 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους κατά την 
έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(UNCLOS).

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
αποκλειστικά στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς στην 
επικράτεια των κρατών μελών, στις 
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους και 
στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους κατά 
την έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(UNCLOS). Η ενισχυμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων εξαιρείται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να περιορίζεται ρητά στην ΕΚ. Δεδομένου ότι 
η οδηγία στοχεύει να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στόχους, θα ήταν αντιφατικό να 
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περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της η ενισχυμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων, η οποία 
θα οδηγήσει σε αύξηση των ποσοτήτων των ορυκτών καυσίμων τα οποία κατά την καύση 
προκαλούν έκλυση CO2 στην ατμόσφαιρα.

Τροπολογία 68
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς που 
επεκτείνονται πέραν της περιοχής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Δεν επιτρέπεται η γεωλογική
αποθήκευση CO2, περιλαμβανομένης της 
αποθήκευσης κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας, πέραν της περιοχής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
αποθήκευση CO2 κάτω από τον πυθμένα 
της θάλασσας διενεργείται επιπλέον 
σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες στις 
οποίες τα κράτη μέλη και/ή η Κοινότητα 
είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στη γεωλογική αποθήκευση εντός της ΕΚ και πρέπει να 
τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες στον τομέα αυτό, όπως το Πρωτόκολλο του 1996 
στη σύμβαση του Λονδίνου. 

Τροπολογία 69
David Hammerstein

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 εντός ή πέραν της περιοχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση στη στήλη ύδατος πρέπει να απαγορεύεται παντού, στις ηπειρωτικές 
υφαλοκρηπίδες των κρατών μελών, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, αλλά και στην 
ανοικτή θάλασσα.

Τροπολογία 70
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) ως "ενισχυμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων" νοείται η ανάκτηση 
υδρογονανθράκων επιπλέον εκείνων που 
παράγονται φυσιολογικά με έγχυση 
ρευστού ή άλλα μέσα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ενισχυμένη ανάκτηση πετρελαίου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, είναι αναγκαίο, για λόγους σαφήνειας, να παρέχεται ορισμός της διαδικασίας αυτής.

Τροπολογία 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 72
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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 μια ή 
περισσότερες καθορισμένες περιοχές στο 
εσωτερικό ενός γεωλογικού σχηματισμού
χρησιμοποιούμενου για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τόποι αποθήκευσης δεν συμπίπτουν με τους γεωλογικούς σχηματισμούς, αλλά ενδέχεται να 
αποτελούν τμήμα τους.

Τροπολογία 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση και υιοθέτηση της περιγραφής της Επιτροπής με παραπομπή στην ειδική έκθεση της 
IPCC για τις CCS.
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Τροπολογία 74
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 75
David Hammerstein

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 
οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατ' 
εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι οι άδειες εξερεύνησης μπορούν να χορηγούνται μόνον όταν 
πληρούνται τα κριτήρια για την επιλογή του τόπου.
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Τροπολογία 76
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 9α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) ως «επιχείρηση μεταφοράς» νοείται 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό, ιδιωτικό ή 
δημόσιο πρόσωπο το οποίο είναι πλήρως 
αποσυνδεδεμένο από το φορέα 
εκμετάλλευσης και το χρήστη (ήτοι 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας) και το οποίο εκμεταλλεύεται ή 
έχει τον έλεγχο της μεταφοράς CO2 στον 
τόπο αποθήκευσης ή στο οποίο έχει 
μεταβιβασθεί αποφασιστικής σημασίας 
οικονομική εξουσία ως προς την τεχνική 
λειτουργία του τόπου αποθήκευσης 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των CCS και αντικείμενο της παρούσας οδηγίας. 
Χάριν σαφήνειας, οι επιχειρήσεις μεταφοράς πρέπει ναπροσδιορίζονται και να διαχωρίζονται 
από τους φορείς εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης, για τους οποίους ισχύει διαφορετικό 
νομικό καθεστώς.

Τροπολογία 77
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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 

(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 
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απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας· άρθρου 9, η οποία εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 78
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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 η οποία μπορεί να επηρεάσει 
σημαντικά το περιβάλλον, χερσαίο και 
υδάτινο, την υγεία και την ασφάλεια·

Or. el

Τροπολογία 79
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή ουσιών 
που προκύπτει από διεργασίες δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα·

(12) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή ουσιών 
που περιέχουν τουλάχιστον 98% CO2 που 
προκύπτει από διεργασίες δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα, στις οποίες δεν 
έχουν προστεθεί απόβλητα ή άλλες ύλες 
για σκοπούς διάθεσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρει ότι η ακεραιότητα ενός τόπου αποθήκευσης μπορεί να 
επηρεαστεί σημαντικά από την παρουσία άλλων ουσιών στη ροή του διοξειδίου του άνθρακα.  
Δεδομένης της υφιστάμενης αβεβαιότητας σχετικά με την επίδραση της σύνθεσης της ροής στη 
σταθερότητα του τόπου και την υποδομή, είναι σημαντικό οι ροές δεσμευόμενου διοξειδίου του 
άνθρακα να είναι πολύ υψηλής καθαρότητας (δηλαδή της υψηλότερης καθαρότητας που είναι 
εφικτή από τεχνική άποψη που μπορεί επίσης να μεταφερθεί με ασφάλεια και να εγχυθεί).

Τροπολογία 80
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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 ώστε 
να προληφθούν ή να σταματήσουν τυχόν 
διαρροές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας πρέπει να είναι η μηδενική διαρροή, δεδομένου ότι ακόμη και οι πολύ 
μικρές διαρροές σε βάθος χρόνου μπορεί να εκμηδενίσουν τα θετικά αποτελέσματα μετριασμού 
της αλλαγής του κλίματος που παράγει η αποθήκευση CO2.

Τροπολογία 81
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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 

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



PE407.924v01-00 44/89 AM\729033EL.doc

EL

συγκρότημα αποθήκευσης· συγκρότημα αποθήκευσης·

Or. el

Τροπολογία 82
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 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 σημαντικές διαρροές ώστε 
να προληφθεί ή ελαχιστοποιηθεί η έκλυση 
CO2 από το συγκρότημα αποθήκευσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) ως "υδραυλική μονάδα" νοείται ο 
πορώδης χώρος που συνδέεται 
υδραυλικώς, όπου η μετάδοση της πίεσης 
μπορεί να μετρηθεί με τεχνικά μέσα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης εντός της ίδιας υδραυλικής μονάδας  
έχει αναγκαστικά επιπτώσεις στις άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην υδραυλική 
μονάδα.  Εντός μιας υδραυλικής μονάδας, μπορούν να εκδίδονται άδειες αποθήκευσης σε έναν 
μόνο φορέα κάθε φορά.

Τροπολογία 84
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας γεωλογικός σχηματισμός 
επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνο 
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.

2. Ένας γεωλογικός σχηματισμός 
επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνο 
εάν υπό τις προτεινόμενες προϋποθέσεις 
χρήσης δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος 
διαρροής και δεν υφίσταται κίνδυνος 
επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην υγεία 
και αν η χρήση του για την αποθήκευση 
CO2 δεν ανταγωνίζεται άμεσα άλλες 
πραγματικές ή δυνητικές χρήσεις που 
σχετίζονται με την ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικής 
σημασίας χρήσεων για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΚ (λ.χ. 
αποθήκευση φυσικού αερίου) ή τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. 
γεωθερμικών). 

Or. en

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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Τροπολογία 85
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας γεωλογικός σχηματισμός 
επιλέγεται ως τόπος αποθήκευσης μόνο 
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.

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονιστεί και να διευκρινιστεί ότι οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή της 
τεχνολογίας δεν αφορούν μόνο το έδαφος- υπέδαφος, αλλά και το υδάτινο περιβάλλον.

Τροπολογία 86
David Hammerstein

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 87
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απόψεις του κοινού λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη κατά τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας εξερεύνησης. Για το σκοπό αυτό 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό 
έχει κατάλληλη και αποτελεσματική 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, 
δικαιώματα συμμετοχής και πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και 
της οδηγίας 2003/4/EK.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus καθώς και τα συναφή μέσα της ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού, το κοινό θα πρέπει να συμμετέχει ουσιαστικά 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση των σχετικών αδειών εξερεύνησης.  Η 
συμμετοχή αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την περαιτέρω εξοικείωση του 
κοινού με τις CCS.

Τροπολογία 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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 

3. Οι άδειες εξερεύνησης χορηγούνται για 
περιοχή περιορισμένου όγκου και για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τις 
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περίοδο δύο ετών κατ' ανώτατο όριο. οποίες χορηγείται η άδεια. Η άδεια 
εξερεύνησης μπορεί να παραταθεί. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας στο θέμα των αδειών εξερεύνησης και εξασφάλιση των 
επενδύσεων.

Τροπολογία 89
David Hammerstein

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 κατ' ανώτατο όριο, με 
δυνατότητα παράτασης για τρία έτη κάθε 
φορά και για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την εξερεύνηση του 
μελλοντικού τόπου αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ σύντομο σε ορισμένες 
περιπτώσεις· ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητος ο περιοδικός έλεγχος στο φορέα 
εκμετάλλευσης, με τη μορφή της ανανέωσης της άδειας .  Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να 
επιτύχει μια ισορροπία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξερεύνηση θα οδηγήσει σε ασφαλή 
αποθήκευση του CO2.
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Τροπολογία 90
Norbert Glante

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. Εάν, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της εξερεύνησης, ο κάτοχος 
άδειας εξερεύνησης υποβάλλει αίτηση για 
άδεια αποθήκευσης, στην άδεια αυτή 
επιφυλάσσεται προτεραιότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις εξερεύνησης επενδύουν σημαντικά ποσά για τη διερεύνηση της γεωλογίας μιας 
περιοχής και επωμίζονται τον κίνδυνο της αρνητικής έκβασης.  Η παρούσα τροπολογία 
αποσκοπεί στην αύξηση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να διερευνήσουν τη γεωλογία των 
τόπων για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για την αποθήκευση CO2.

Τροπολογία 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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 
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αποθήκευσης CO2  είτε εγκαταλείπεται 
για το σύνολο της καλυπτόμενης έκτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η εξερεύνηση συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Για να δημιουργηθούν κίνητρα για επενδύσεις, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η επιτυχής διεξαγωγή της εξερεύνησης συνδέεται με άδεια 
αποθήκευσης CO2.

Τροπολογία 92
David Hammerstein

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. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
τόπων αποθήκευσης είναι πλήρως 
αποσυνδεδεμένοι από τους χρήστες (ήτοι 
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να 
αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά αποθήκευσης CO2.
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Τροπολογία 93
David Hammerstein

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απόψεις του κοινού λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη κατά τη διαδικασία χορήγησης 
άδειας αποθήκευσης. Για το σκοπό αυτό 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό 
έχει κατάλληλη και αποτελεσματική 
πρόσβαση στην πληροφόρηση, 
δικαιώματα συμμετοχής και πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και 
της οδηγίας 2003/4/EK.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus καθώς και τα συναφή μέσα της ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού, το κοινό θα πρέπει να συμμετέχει ουσιαστικά στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση των σχετικών αδειών αποθήκευσης.  Η 
συμμετοχή αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την περαιτέρω εξοικείωση του 
κοινού με τις CCS.

Τροπολογία 94
Νικόλαος Βακάλης

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.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Tο 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.

Τροπολογία 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 96
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
τόπος αποθήκευσης δεν αποτελεί 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από δύο ή 
περισσότερους φορείς ταυτόχρονα. 
Πρέπει να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση 
στον τόπο αποθήκευσης στους 
δυνητικούς χρήστες.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποβλέπει να διασφαλίσει ότι ένας τόπος αποθήκευσης χρησιμοποιείται από 
έναν μόνο φορέα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζητήματα οριοθέτησης σχετικά με την 
αρμοδιότητα και την ευθύνη.

Τροπολογία 97
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - στοιχείο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) τη διαθεσιμότητα μεταφορών που 
συνδέουν το χώρο με πιθανά σημεία 
δέσμευσης, καθώς και την οικονομική 
του βιωσιμότητα, λαμβανομένης υπόψη 
της απόστασης του τόπου αποθήκευσης 
από τα σημεία αυτά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθεσιμότητα μεταφορών είναι ουσιαστικής σημασίας και θα πρέπει να λαμβάνεται ρητά 
υπόψη στην επιλογή ενός τόπου αποθήκευσης.  Οι αποστάσεις μεταφοράς θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη, δεδομένου ότι η μεταφορά CO2 σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων 
έως τον τόπο αποθήκευσης μπορεί να μην είναι οικονομικά εφικτή.

Τροπολογία 98
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - στοιχείο 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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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 99
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - στοιχείο 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.

Or. en

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 100
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - στοιχείο 1 - εδάφιο 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 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·
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Or. el

Τροπολογία 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 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 τεχνική 
ικανότητα και αξιοπιστία διαχείρισης του 
τόπου, παρέχονται δε επαγγελματική και 
τεχνική εξέλιξη και επιμόρφωση του εν 
λόγω προσώπου και όλου του προσωπικού· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Και τα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπεύθυνα.

Τροπολογία 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εντός της ίδιας υδραυλικής μονάδας  
έχει αναγκαστικά επιπτώσεις στις άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην υδραυλική 
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μονάδα.  Εντός μιας υδραυλικής μονάδας, μπορούν να εκδίδονται άδειες αποθήκευσης σε έναν 
μόνο φορέα κάθε φορά.

Τροπολογία 103
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - στοιχείο 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·

Διαγράφεται 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση της Επιτροπής να γνωμοδοτεί θα δημιουργούσε περαιτέρω γραφειοκρατία.

Τροπολογία 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - στοιχείο 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 
2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.
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Τροπολογία 105
Norbert Glante

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση της Επιτροπής να γνωμοδοτεί θα δημιουργούσε περαιτέρω γραφειοκρατία.

Τροπολογία 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.
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Τροπολογία 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 - στοιχείο 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εντός της ίδιας υδραυλικής μονάδας  
έχει αναγκαστικά επιπτώσεις στις άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην υδραυλική 
μονάδα.  Εντός μιας υδραυλικής μονάδας, μπορούν να εκδίδονται άδειες αποθήκευσης σε έναν 
μόνο φορέα κάθε φορά.

Τροπολογία 108
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 - στοιχείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) απαίτηση γνωστοποίησης στην αρμόδια 
αρχή περιπτώσεων σημαντικών 
ανωμαλιών ή διαρροών, εγκεκριμένο 
σχέδιο διορθωτικών μέτρων και 
υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
σημαντικών ανωμαλιών ή διαρροών κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 16·

(6) απαίτηση γνωστοποίησης στην αρμόδια 
αρχή περιπτώσεων σημαντικών 
ανωμαλιών ή σημαντικών διαρροών, 
εγκεκριμένο σχέδιο διορθωτικών μέτρων 
και υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
σημαντικών ανωμαλιών ή σημαντικών 
διαρροών κατ' εφαρμογή του άρθρου 16·

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
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και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης 
σε μορφή σχεδίου από την Επιτροπή

Διαβίβαση της άδειας αποθήκευσης και 
των απορριφθεισών αιτήσεων 
αποθήκευσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 χορηγηθείσες άδειες 
αποθήκευσης CO2 ή τις απορριφθείσες 
αιτήσεις αδειών αποθήκευσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 111
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 έξι μηνών από την υποβολή των 
ανωτέρω στοιχείων στην Επιτροπή, η 
τελευταία οφείλει να εκδώσει γνώμη 
σχετικά με τις άδειες σε μορφή σχεδίου.

Or. el

Τροπολογία 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μπορούν να 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πάσης 
φύσεως άδειες αποθήκευσης σε μορφή 
σχεδίου, τις αιτήσεις άδειας και τυχόν 
άλλα στοιχεία που συνεκτιμώνται από την 
αρμόδια αρχή όταν εκδίδει το σχέδιο 
απόφασής της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 113
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
πραγματοποιούνται ουσιώδεις μεταβολές 
χωρίς να έχει εκδοθεί νέα άδεια 
αποθήκευσης σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
πραγματοποιούνται ουσιώδεις μεταβολές 
χωρίς να έχει εκδοθεί νέα άδεια 
αποθήκευσης σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση νέας άδειας, πρέπει να πραγματοποιείται μια νέα εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας της ΕΚ.

Τροπολογία 114
Νικόλαος Βακάλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H Επιτροπή οφείλει να καθορίσει 
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. 
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Or. el

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.

Τροπολογία 115
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν της έχουν γνωστοποιηθεί 
σημαντικές ανωμαλίες ή διαρροές κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1·

(α) εάν της έχουν γνωστοποιηθεί ή έχει 
ενημερωθεί  για σημαντικές ανωμαλίες ή 
διαρροές κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές πλην της επίσημης παρακολούθησης μπορούν 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 116
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν της έχουν γνωστοποιηθεί 
σημαντικές ανωμαλίες ή διαρροές κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1·

(α) εάν της έχουν γνωστοποιηθεί 
σημαντικές ανωμαλίες ή σημαντικές 
διαρροές κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 1·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 117
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 14 ή οι 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που 
διενεργούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
15 δείχνουν τη μη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις της άδειας ή κινδύνους 
σημαντικών ανωμαλιών ή διαρροών·

(β) εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 14 ή οι 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που 
διενεργούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
15 δείχνουν τη μη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις της άδειας ή κινδύνους 
σημαντικών ανωμαλιών ή σημαντικών
διαρροών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
στοιχείων (α) έως (γ), ανά πενταετία.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 119
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
στοιχείων (α) έως (γ), ανά πενταετία.

(δ) με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
στοιχείων (α) έως (γ), ανά δεκαετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση της άδειας αποθήκευσης ανά πενταετία θα προκαλούσε περιττή αβεβαιότητα στο 
φορέα του συγκροτήματος αποθήκευσης.

Τροπολογία 120
David Hammerstein

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 εκδοθεί νέα 
άδεια αποθήκευσης, η αρμόδια αρχή 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πάσης φύσεως παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων. Η αρμόδια αρχή ανακτά 
τυχόν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
από τον πρώην φορέα εκμετάλλευσης.
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Or. en

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 121
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να 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 
της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

1. Ένα ρεύμα CO2 συνίσταται κατά 98% 
τουλάχιστον 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρει ότι η ακεραιότητα ενός τόπου αποθήκευσης μπορεί να 
επηρεαστεί σημαντικά από την παρουσία άλλων ουσιών στη ροή του διοξειδίου του άνθρακα.  
Δεδομένης της υφιστάμενης αβεβαιότητας σχετικά με την επίδραση της σύνθεσης της ροής στη 
σταθερότητα του τόπου και την υποδομή, είναι σημαντικό οι ροές δεσμευόμενου διοξειδίου του 
άνθρακα να είναι πολύ υψηλής καθαρότητας (δηλαδή της υψηλότερης καθαρότητας που είναι 
εφικτή από τεχνική άποψη που μπορεί επίσης να μεταφερθεί με ασφάλεια και να εγχυθεί).
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Τροπολογία 122
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να 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 
της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να 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 
προσδιορίζονται βάσει συγκεκριμένων 
ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών 
και 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 
της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. 
H Επιτροπή καθορίζει τις ποιοτικές και 
ποσοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 28, 
παράγραφος 2.

Or. el

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.
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Τροπολογία 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να 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 
της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

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 και ουσίες απαραίτητες για τη 
μεταφορά για λόγους ασφαλείας. 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 
της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συμπλήρωση.

Τροπολογία 124
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 13 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2· (γ) ανίχνευσης σημαντικής διαρροής CO2·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 125
David Hammerstein

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση γεωλογικής 
αποθήκευσης κάτω από τον πυθμένα της 
θάλασσας, οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης που ορίζονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 
προσαρμόζονται στην αβεβαιότητα και 
τις λειτουργικές δυσχέρειες που 
συνδέονται με τη διαχείριση της 
τεχνολογίας CCS στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.

Or. en

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 126
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν στην αρμόδια αρχή έχουν 
γνωστοποιηθεί διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 1·

(α) εάν στην αρμόδια αρχή έχουν 
γνωστοποιηθεί σημαντικές διαρροές ή 
σημαντικές ανωμαλίες κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 16 παράγραφος 1·
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Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 127
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 - τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Mέτρα σε περίπτωση σημαντικών 
ανωμαλιών ή διαρροών

Mέτρα σε περίπτωση σημαντικών 
ανωμαλιών ή σημαντικών διαρροών

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή 
διαρροών, ο φορέας εκμετάλλευσης να 
ειδοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή και 
να λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή 
σημαντικών διαρροών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης να ειδοποιεί αμέσως στην 
αρμόδια αρχή και να λαμβάνει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 128
David Hammerstein

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 

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

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 129
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία 
α) ή β), ο φορέας εκμετάλλευσης 
παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση, 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την 
υποβολή εκθέσεων και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, καθώς και για τις πάσης φύσεως 
παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει άλλων 
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας, έως ότου η ευθύνη του τόπου 
αποθήκευσης μεταβιβασθεί στην αρμόδια 
αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 
παράγραφοι 1 έως 4. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης θα είναι επίσης υπεύθυνος 
για τη σφράγιση του τόπου αποθήκευσης 
και την απομάκρυνση του εξοπλισμού 
έγχυσης.

2. Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία 
α) ή β), ο φορέας εκμετάλλευσης 
παραμένει υπεύθυνος για τη συντήρηση, 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την 
υποβολή εκθέσεων και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων κατ' εφαρμογή των 
απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, καθώς και για τις πάσης φύσεως 
παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει άλλων 
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας, έως ότου η ευθύνη του τόπου 
αποθήκευσης μεταβιβασθεί στην αρμόδια 
αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 
παράγραφοι 1 έως 4. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης θα είναι επίσης υπεύθυνος 
για τη σφράγιση του τόπου αποθήκευσης 
και την απομάκρυνση του εξοπλισμού 
έγχυσης. Ο φορέας διαχείρισης 
εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για 50 
έτη τουλάχιστον μετά το κλείσιμο ενός 
τόπου αποθήκευσης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ακόμη και πολύ μικρές διαρροές επί μακρό χρονικό διάστημα μπορεί να εκμηδενίσουν τα 
αποτελέσματα του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος που παράγει η αποθήκευση CO2· ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μετά το κλείσιμο η παρακολούθηση θα συνεχιστεί 
για ένα ικανό χρονικό διάστημα για να διασφαλισθεί ότι δεν σημειώνονται διαρροές και ότι η 
μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή που θα γίνει μόνο μετά την εκπνοή της εν λόγω 
χρονικής περιόδου.  Παρόμοιες διατάξεις για την παρακολούθηση μετά το κλείσιμο 
περιλαμβάνει η οδηγία 1999/31/EK του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Τροπολογία 130
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο 
(γ), η αρμόδια αρχή παραμένει υπεύθυνη 
για τη συντήρηση, την παρακολούθηση, 
τον έλεγχο και τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων κατ' εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
καθώς και για τις πάσης φύσεως 
παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει άλλων 
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Οι απαιτήσεις μετά το 
κλείσιμο κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας εκπληρώνονται με βάση το 
προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο που 
έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 7 και του άρθρου 9 
παράγραφος 7, το οποίο σχέδιο 
επικαιροποιείται όπως κρίνεται αναγκαίο.

4. Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο 
(γ), η αρμόδια αρχή παραμένει υπεύθυνη 
για τη συντήρηση, την παρακολούθηση, 
τον έλεγχο και τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων κατ' εφαρμογή των απαιτήσεων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
καθώς και για τις πάσης φύσεως 
παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει άλλων 
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Οι απαιτήσεις μετά το 
κλείσιμο κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας εκπληρώνονται με βάση το 
προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο που 
έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 7 και του άρθρου 9 
παράγραφος 7, το οποίο σχέδιο 
επικαιροποιείται όπως κρίνεται αναγκαίο. 
Ο φορέας εκμετάλλευσης παραμένει 
νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τον 
τόπο και πρέπει να διατηρεί τη 
χρηματική εγγύηση ή άλλο ισοδύναμο 
εχέγγυο σύμφωνα με  το άρθρο 19, σημείο 
β, στοιχείο (ii).

Or. en
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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 131
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφος 1

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 μετά τη λήξη 
της περιόδου των 50 ετών και αφού έχουν 
εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην άδεια αποθήκευσης 
όσον αφορά τη μεταβίβαση της ευθύνης.  
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβίβαση της ευθύνης θα πρέπει να εξαρτάται από την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 
σχετικής άδειας αποθήκευσης.
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Τροπολογία 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 133
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 δώδεκα μηνών από την 
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τους στην Επιτροπή, η τελευταία μπορεί να 
διατυπώσει γνώμη για τα σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων.

υποβολή τους στην Επιτροπή, η τελευταία 
μπορεί να διατυπώσει γνώμη για τα σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του 
άρθρου 6, παράγραφος 2α ισχύουν επίσης 
για τα σχέδια εγκριτικών αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάμιξη της Επιτροπής στη διαδικασία έγκρισης διασφαλίζει την ισχυρή και ομοιογενή 
εφαρμογή της οδηγίας σε όλη την ΕΕ.  Δεδομένου ότι η απόφαση θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή, το κοινό θα πρέπει επίσης να 
συμμετέχει (βλ. επίσης την αιτιολόγηση στο άρθρο 6 (2α).

Τροπολογία 134
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 έξι μηνών από την υποβολή 
τους στην Επιτροπή, η τελευταία οφείλει 
να διατυπώσει γνώμη για τα σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων.

Or. el
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Τροπολογία 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.

Τροπολογία 136
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 περιοριστεί η συχνότητα 
παρακολούθησης. Ωστόσο, εάν 
εντοπιστούν τυχόν διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες, επανέρχεται η προβλεπόμενη 
συχνότητα παρακολούθησης όπως 
απαιτείται για να αξιολογηθούν η κλίμακα 
του προβλήματος και η 
αποτελεσματικότητα των διορθωτικών 
μέτρων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Έχοντας ως πρωταρχικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και προκειμένου να είναι 
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δυνατός ο εντοπισμός τυχόν διαρροών ή σημαντικών ανωμαλιών κρίνεται αναγκαίο να 
συνεχιστεί η παρακολούθηση, αν και με περιορισμένη συχνότητα από το κανονικό.

Τροπολογία 137
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, η 
παρακολούθηση συνεχίζεται για τα 
επόμενα 50 έτη. Μετά την εκπνοή της 
περιόδου αυτής 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης είναι απαραίτητη ως πρόσθετη προστασία 
της ασφάλειας. 

Τροπολογία 138
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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

παρακολούθηση όπως απαιτείται για να 
αξιολογηθούν η κλίμακα του προβλήματος 
και η αποτελεσματικότητα των 
διορθωτικών μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την τροπολογία, ο ορισμός της έννοιας της «διαρροή» θα μπορούσε να νοηθεί ότι 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη αποφυγή διαρροών. Αυτό είναι τεχνικά ανέφικτο 
και δεν δικαιολογείται επίσης για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 139
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην 
αρμόδια αρχή κατ' εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 4, δεν ανακτώνται 
από τον πρώην φορέα εκμετάλλευσης οι 
πραγματοποιούμενες δαπάνες.

6. Εάν εντοπισθούν σημαντικές 
ανωμαλίες ή διαρροές, λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα από την 
αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που έχει 
κλείσει ο τόπος αποθήκευσης με βάση 
ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, ο φορέας 
εκμετάλλευσης εξακολουθεί να καλύπτει 
το κόστος των διορθωτικών μέτρων και 
παραμένει υπεύθυνος για ενδεχόμενη 
ζημιά που προκαλείται στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, το κόστος καλύπτεται από 
το προαναφερθέν ταμείο που 
δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 19α, 
που χρηματοδοτείται από τις εισφορές 
των φορέων εκμετάλλευσης και το οποίο 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, εκτός εάν το κλείσιμο έχει 
βασιστεί σε ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, το κόστος της παρακολούθησης, των διορθωτικών 
μέτρων ή της αποζημίωσης για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους ή το περιβάλλον, δεν θα 
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καλύπτεται πλέον από το φορέα εκμετάλλευσης, αλλά από ένα ειδικό ταμείο, με βάση το 
μοντέλο των κονδυλίων για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 140
David Hammerstein

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, 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 και την οδηγία 2004/35/ΕΚ. 
Η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε επίπεδο 
ώστε να καλύπτει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε 
τρίτους, καθώς και το κόστος της 
αποκατάστασης των περιβαλλοντικών 
ζημιών, και σε καμία περίπτωση δεν είναι 
μικρότερη από [...] δισ. ευρώ.

Or. en

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.  Ωστόσο απομένει να καθοριστεί το επίπεδο [χ].
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Τροπολογία 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφυγή περιττού υψηλού κόστους.

Τροπολογία 142
Norbert Glante

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 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος, μετά την υποβολή της αίτησης 
για άδεια αποθήκευσης, να προβεί σε 
επαρκείς δεσμεύσεις, μέσω χρηματικής 
εγγύησης ή τυχόν άλλου ισοδύναμου 
εχεγγύου, με βάση λεπτομέρειες 
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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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάθεση χρηματικής εγγύησης απαιτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο.   Δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία να απαιτούνται τα εν λόγω κεφάλαια πριν καν υποβληθεί αίτηση για άδεια 
αποθήκευσης άνθρακα (δεδομένου ότι η αίτηση ενδέχεται ακόμη και να μην καρποφορήσει).

Τροπολογία 143
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Δημιουργία ταμείου για την 

παρακολούθηση και διορθωτικά μέτρα
Δημιουργείται ταμείο που 
χρηματοδοτείται από τις ετήσιες 
εισφορές που καταβάλλουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης, το 
οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή. Οι 
εισφορές των φορέων είναι ανάλογες με 
τη χωρητικότητα των τόπων 
αποθήκευσης σε μονάδες όγκου CO2 και 
με το επίπεδο του σχετικού κινδύνου 
σύμφωνα με τις παραμέτρους που 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι. Οι εισφορές 
παύουν μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης 
στην αρμόδια αρχή. Το ταμείο 
προορίζεται για την κάλυψη των 
δαπανών για την παρακολούθηση και τα 
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διορθωτικά μέτρα, καθώς και των 
δαπανών για την αποκατάσταση 
παραδοσιακών ζημιών (π.χ. βλάβη στην 
υγεία, την περιουσία κ.λπ.) και των 
περιβαλλοντικών ζημιών μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης και, κατ' 
εξαίρεση επίσης πριν από την εν λόγω 
μεταβίβαση, όταν η ευθύνη δεν 
καλύπτεται από την οδηγία 2004/35/ ΕΚ ή 
την οδηγία 2003/87/ΕΚ και/ή η 
χρηματική εγγύηση είναι ανεπαρκής ή 
ανύπαρκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, εκτός εάν το κλείσιμο έχει βασιστεί σε ανακριβή ή ψευδή 
στοιχεία, το κόστος των διορθωτικών μέτρων ή της αποζημίωσης δεν θα πρέπει να καλύπτεται 
πλέον από το φορέα εκμετάλλευσης, αλλά από ένα ειδικό ταμείο, με βάση το μοντέλο των 
κονδυλίων για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 144
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δυνητικοί 
χρήστες είναι σε θέση να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς CO2 και 
σε τόπους αποθήκευσης για σκοπούς 
αποθήκευσης του παραγόμενου και 
δεσμευόμενου CO2, σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 4.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δυνητικοί 
χρήστες είναι σε θέση να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς CO2 και 
σε τόπους αποθήκευσης για σκοπούς 
αποθήκευσης του παραγόμενου και 
δεσμευόμενου CO2, σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 4. Ωστόσο, οι χρήστες 
βαρύνονται με το σύνολο του κόστους της 
πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα και τους 
τόπους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη θέσπιση του απαραίτητου πλαισίου για την 
επίτευξη μιας τέτοιας ανοικτής αγοράς, οι χρήστες εξακολουθούν να είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για το αντίστοιχο κόστος μεταφοράς.

Τροπολογία 145
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πρόσβαση παρέχεται κατά τρόπο που 
καθορίζει το κράτος μέλος. Το κράτος 
μέλος θα εφαρμόζει τους στόχους της 
δίκαιης και ανοικτής πρόσβασης, 
συνεκτιμώντας:

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πρόσβαση παρέχεται κατά τρόπο που 
καθορίζει το κράτος μέλος και 
πραγματοποιείται από επιχειρήσεις 
μεταφοράς οι οποίες πρέπει να είναι 
πλήρως αποσυνδεδεμένες από τους 
χρήστες (ήτοι σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας).  Το κράτος μέλος 
θα εφαρμόζει τους στόχους της δίκαιης και 
ανοικτής πρόσβασης, συνεκτιμώντας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλίζεται δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις μεταφορές, οι χρήστες και οι 
επιχειρήσεις μεταφοράς θα πρέπει να είναι χωριστές οντότητες, σε νομικό και οικονομικό 
επίπεδο. 

Τροπολογία 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς 
CO2, διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης 
ή διασυνοριακών συγκροτημάτων 

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

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 
τόπου αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 147
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει τα παραρτήματα. Όσα 
μέτρα αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών 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. Όσα μέτρα αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 28, παράγραφος 2.

Or. el

Τροπολογία 148
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32
Οδηγία 2001/80/EC
Άρθρο 9α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγκαταστάσεις καύσης ισχύος 300 MW 
και άνω, για τις οποίες χορηγείται η 
αρχική άδεια κατασκευής ή, απουσία 
τέτοιας διαδικασίας, η αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης, μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), 
διαθέτουν κατάλληλο χώρο στον τόπο 
εγκατάστασης για εξοπλισμό που είναι 
αναγκαίος για τη δέσμευση και συμπίεση 
CO2 και ότι έχουν αξιολογηθεί ο βαθμός 
διάθεσης κατάλληλων τόπων 
αποθήκευσης και κατάλληλου εξοπλισμού 
μεταφοράς και το τεχνικώς εφικτό της εκ 
των υστέρων μετασκευής για τη 
δέσμευση CO2.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για καμία 
εγκατάσταση καύσης ισχύος 300 MW και 
άνω, για την οποία χορηγείται η αρχική 
άδεια κατασκευής ή, απουσία τέτοιας 
διαδικασίας, η αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης, μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), δεν 
εγκρίνεται άδεια στις περιπτώσεις που, 
κατά τη λειτουργία τους, θα προκαλούντο 
ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που υπερβαίνουν τα 350 
γραμμάρια ανά κιλοβατώρα παραγωγής 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διακυβερνητική ομάδα για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), το έγκυρο 
επιστημονικό όργανο για την κλιματική αλλαγή, η νέα μονάδα CHP που λειτουργεί με αέριο θα 
εκπέμπει περίπου 300 γραμμάρια CO2/kWh και οι νέοι αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου 
(CCGT) λιγότερο από 350 g CO2/kWh κατά μέσο όρο·  με τη δέσμευση, οι τελευταίοι θα 
μπορούσαν να μειωθούν στα 40 έως 66 g CO2/kWh, ενώ ο νέος κονιορτοποιημένος άνθρακας 
με CCS θα μπορούσε να είναι λιγότερος από 145 g CO2/kWh.  Ως εκ τούτου, το όριο των 350 g 
CO2/kWh φαίνεται αρκετά λογικό για τις νέες εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων, δεδομένου ότι 
θα επιτρέψει στους φορείς και τα κράτη μέλη να επιλέγουν την τεχνολογία που θέλουν (ουδέτερη 
τεχνολογία).

Τροπολογία 149
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33
Οδηγία 2004/35/EC
Παράρτημα IΙΙ – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή της οδηγίας XX/XX/EΚ 

14. Η μεταφορά CO2 για σκοπούς 
γεωλογικής αποθήκευσης, καθώς και η
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή της οδηγίας XX/XX/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· Για τους σκοπούς της 
ευθύνης για τη μεταφορά, ο όρος 
"φορέας" νοείται όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 9α, της οδηγίας 
ΧΧ/ΧΧ/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας CCS, πρέπει να αναγνωρίζεται ρητώς ως 
αντικείμενο της οδηγίας. Η ευθύνη για ζημία στο περιβάλλον πρέπει επίσης να ισχύει για τη 
μεταφορά CO2 και τους συναφείς κινδύνους.

Τροπολογία 150
David Hammerstein

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 α (νέο)
Οδηγία 2008/χχ/ΕΚ
Παράρτημα Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Στο παράρτημα Α της οδηγίας 
2008/XX/EΚ σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 
δικαίου, προστίθεται η ακόλουθη 
περίπτωση:
"Η μεταφορά CO2 για σκοπούς 
γεωλογικής αποθήκευσης, καθώς και η 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ' 
εφαρμογή της οδηγίας XX/XX/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη γεωλογική 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσφάτως εγκριθείσα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου αποτελεί την άμεση έκφραση, 
σε επίπεδο ΕΚ, της αρχής των αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών στον 
τομέα της περιβαλλοντικού δικαίου και, συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να επεκταθεί 
για να καλύψει τις δραστηριότητες των φορέων εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης.

Τροπολογία 151
Νικόλαος Βακάλης

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]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και 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]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Or. el

Τροπολογία 152
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθεώρηση
Πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή καλείται 
να υποβάλει πρόταση αναθεώρησής της 
με βάση τις εκθέσεις που προβλέπει το 
άρθρο 25 και έχοντας συνεκτιμήσει 
νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τα 
αποτελέσματα από τα έργα επίδειξης 
αποθήκευσης CO2 και την εμπορική 
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εφαρμογή της τεχνολογίας δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2.

Or. el

Τροπολογία 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπλήρωση.

Τροπολογία 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εντός της ίδιας υδραυλικής μονάδας  
έχει αναγκαστικά επιπτώσεις στις άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην υδραυλική 
μονάδα.  Εντός μιας υδραυλικής μονάδας, μπορούν να εκδίδονται άδειες αποθήκευσης σε έναν 
μόνο φορέα κάθε φορά.

Τροπολογία 155
David Hammerstein

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)·

(k) 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)·

Or. en

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.

Τροπολογία 156
David Hammerstein

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) γειτνίαση με την(τις) δυνητική(ές) 
πηγή(ές) CO2 (συμπεριλαμβανομένων 

(ιβ) γειτνίαση με την(τις) δυνητική(ές) 
πηγή(ές) CO2 (συμπεριλαμβανομένων 
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εκτιμήσεων της συνολικής δυνητικής 
μάζας του οικονομικώς διαθέσιμου για 
αποθήκευση CO2).

εκτιμήσεων της συνολικής δυνητικής 
μάζας του οικονομικώς διαθέσιμου για 
αποθήκευση CO2), δεδομένου ότι η 
μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί 
να καταστεί μη βιώσιμη οικονομικά, 
καθώς και διαθεσιμότητα ασφαλούς και 
επαρκούς δικτύου μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθεσιμότητα μεταφορών είναι ουσιαστικής σημασίας και θα πρέπει να λαμβάνεται ρητά 
υπόψη στην επιλογή ενός τόπου αποθήκευσης.  Οι αποστάσεις μεταφοράς θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη, δεδομένου ότι η μεταφορά CO2 σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων 
έως τον τόπο αποθήκευσης μπορεί να μην είναι οικονομικά εφικτή.
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