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Τροπολογία  208 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
ορισμού των περιοχών από τις οποίες 
μπορεί να επιλέγονται τόποι αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
ορισμού και παρακολούθησης των 
περιοχών από τις οποίες μπορεί να 
επιλέγονται τόποι αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας και βάσει πλήρους γεωλογικής 
επιθεώρησης. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσθέτει το σημαντικό στοιχείο της πλήρους γεωλογικής επιθεώρησης. 

 

Τροπολογία  209 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
ορισμού των περιοχών από τις οποίες 
μπορεί να επιλέγονται τόποι αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
ορισμού των περιοχών από τις οποίες 
μπορεί να επιλέγονται τόποι αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας. Περιλαμβάνεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να μην 
επιτρέπουν καμία αποθήκευση σε 
τμήματα ή σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αυτή πρέπει να περιληφθεί προκειμένου να αποσαφηνισθούν τα δικαιώματα των 
κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  210 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2011 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
υφιστάμενη χωρητικότητα αποθήκευσης 
CO2 που διαθέτουν.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν εξετάζεται η μελλοντική χρήση της τεχνολογίας CCS, είναι ζωτικής σημασίας όλες οι 
αποφάσεις να βασίζονται σε λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με 
την πραγματική χωρητικότητα αποθήκευσης στα διάφορα κράτη μέλη. Επομένως, τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποβάλουν σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2011. 

 

Τροπολογία  211 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 κίνδυνος αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην υγεία, 
ιδίως σε σχέση με την ποιότητα του 
ύδατος, και εάν η χρησιμοποίησή του για 
την αποθήκευση CO2 δεν είναι άμεσα 
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ανταγωνιστική προς άλλες πραγματικές ή 
δυνητικές χρήσεις οι οποίες συνδέονται 
με τα ύδατα ή με την ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών 
χρήσεων για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας 
(π.χ. αποθήκευση φυσικού αερίου), ή τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(π.χ. γεωθερμική ενέργεια). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αποθήκευση CO2 δεν πρέπει να είναι άμεσα ανταγωνιστική προς άλλες χρήσεις που 
συνδέονται με την ενέργεια, όπως η χρήση γεωθερμικών πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  212 
Jerzy Buzek 

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 αναμένεται σημαντικός 
κίνδυνος διαρροής , ο οποίος θα μπορούσε 
να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Vattenfall υποστηρίζει καταρχήν την τροπολογία 21 που κατέθεσε ο Chris Davies, επειδή 
είναι πολύ πιο σαφής από την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει ποτέ 100 % βεβαιότητα περί μη διαρροής. Επομένως, η πρόταση της Επιτροπής για 
τον χαρακτηρισμό του κινδύνου διαρροής πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στο κείμενο 
(υπογράμμιση). 
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Τροπολογία  213 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 η εφαρμογή των κριτηρίων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα I 
αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος 
διαρροής και την απουσία αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην υγεία, 
βάσει των προτεινόμενων συνθηκών 
χρήσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση του κινδύνου αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και είναι πολύ σημαντικό 
στοιχείο για την επιλογή ενός γεωλογικού σχηματισμού ως τόπου αποθήκευσης. Επομένως, η 
παρούσα διάταξη πρέπει να παραπέμπει ρητά στα κριτήρια που προσδιορίζονται στο παράρτημα 
I όσον αφορά την επιλογή του τόπου αποθήκευσης. Ο κίνδυνος έστω και μικρής διαρροής είναι 
απαράδεκτος. 

 

Τροπολογία  214 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 υφίστανται σημαντικός 
κίνδυνος διαρροής και σημαντικοί 
κίνδυνοι για το περιβάλλον ή την υγεία.. 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη του « δεν υφίστανται … σημαντικοί κίνδυνοι» εξυπηρετεί τη βελτίωση της κάπως 
αόριστης μέχρι τώρα διατύπωσης της παραγράφου 2 που φαίνεται δύσκολη στην εφαρμογή. Η 
τροπολογία αυτή εξυπηρετεί επομένως εν μέρει τη γλωσσική διασαφήνιση και εν μέρει την 
εξασφάλιση μεγάλου μέτρου προστασίας από διαρροές κατά την επιλογή του τόπου 
αποθήκειυσης και ως εκ τούτου και την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.  

 

Τροπολογία  215 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

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 κίνδυνος διαρροής 
και εάν δεν είναι πιθανόν να σημειωθούν 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή 
στην υγεία.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επιλογή ενός τόπου αποθήκευσης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι το CO2 θα παραμείνει ασφαλώς αποθηκευμένο χωρίς αρνητικές επιπτώσεις 
για το περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου. Επομένως, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι 
δεν αναμένεται κανένας κίνδυνος διαρροής βάσει των προτεινόμενων προϋποθέσεων και ότι 
δεν είναι πιθανό να επέλθουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον ή την υγεία. 
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Τροπολογία  216 
Lambert van Nistelrooij 

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 κίνδυνος διαρροής 
και εάν δεν είναι πιθανόν να σημειωθούν 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή 
στην υγεία.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση πρέπει να ορίζεται καλύτερα από ό,τι στην πρόταση της Επιτροπής. Η λέξη 
«σημαντικός» αφήνει περιθώρια για κινδύνους.  

 

Τροπολογία  217 
Péter Olajos 

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, εάν δεν υπάρχουν σημαντικοί 
αρνητικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή 
την υγεία και εάν ο τόπος μπορεί να 
υποβληθεί σε ακριβή παρακολούθηση. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση είναι εξίσου σημαντικοί για την επιλογή του τόπου και, επομένως, 
εισηγούμαστε την παρεμβολή νέου κειμένου στο τέλος της παραγράφου. 

 

Τροπολογία  218 
Richard Seeber 

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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
Ένας γεωλογικός σχηματισμός επιλέγεται 
ως τόπος αποθήκευσης μόνο εάν υπό τις 
προτεινόμενες προϋποθέσεις χρήσης δεν 
υφίσταται σημαντικός κίνδυνος διαρροής, 
εάν δεν είναι πιθανόν να σημειωθούν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ή στην υγεία και εάν η 
καταλληλότητα του σχηματισμού για 
χρήση ως τόπου αποθήκευσης 
καθορίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 
3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι σύνδεσμοι μεταξύ των δύο αυτών παραγράφων και ο σύνδεσμος με την παράγραφο 1 πρέπει 
να καταστούν σαφέστεροι. 

 

Τροπολογία  219 
Jerzy Buzek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η καταλληλότητα ενός γεωλογικού 
σχηματισμού για χρήση του ως τόπου 
αποθήκευσης κρίνεται κατόπιν 

3. Η καταλληλότητα ενός γεωλογικού 
σχηματισμού για χρήση του ως τόπου 
αποθήκευσης κρίνεται κατόπιν 
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χαρακτηρισμού και αξιολόγησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
και της γύρω περιοχής κατ’ εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα I. 

χαρακτηρισμού και αξιολόγησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
και της γύρω περιοχής κατ’ εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα 
και ακολουθώντας τη βέλτιστη πρακτική 
και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα 
αναπτύξει η Επιτροπή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρότι πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο εγχειρίδιο βέλτιστης πρακτικής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 
που θα βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, η Vattenfall απορρίπτει την ιδέα να 
καταστεί δεσμευτικό προτού καν δημιουργηθεί. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν πρόσθετοι 
κίνδυνοι καθυστερήσεων, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή θα εκτελέσει τις υποχρεώσεις 
της εγκαίρως. Επομένως, η Vattenfall εισηγείται είτε την πρόβλεψη κάποιας προθεσμίας ώστε 
να εξασφαλισθεί η συνέπεια της Επιτροπής είτε να μην διεξαχθεί ψηφοφορία σχετικά με την 
τροπολογία 22 του Chris Davies.  

 

Τροπολογία  220 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η καταλληλότητα ενός γεωλογικού 
σχηματισμού για χρήση του ως τόπου 
αποθήκευσης κρίνεται κατόπιν 
χαρακτηρισμού και αξιολόγησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
και της γύρω περιοχής κατ’ εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα I. 

3. Η καταλληλότητα ενός γεωλογικού 
σχηματισμού για χρήση του ως τόπου 
αποθήκευσης κρίνεται κατόπιν 
χαρακτηρισμού και αξιολόγησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
και της επηρεαζόμενης περιοχής ή 
περιοχής αντικτύπου κατ’ εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα I. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «γύρω περιοχή» δεν είναι καθορίζεται με σαφήνεια, ενώ οι όροι «επηρεαζόμενη 
περιοχή/περιοχή αντικτύπου» χρησιμοποιούνται συχνά σε άλλα κείμενα της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Η Ουγγαρία εισηγείται την αντικατάσταση της «γύρω περιοχής» με οποιαδήποτε 
από τις δύο άλλες εναλλακτικές δυνατότητες.  
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Τροπολογία  221 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα 
βασικά οικονομικά συμφέροντα των 
κρατών μελών που σχετίζονται με 
ταμιευτήρες υδρογονανθράκων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να προστεθεί προκειμένου να αποσαφηνισθούν τα δικαιώματα 
των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  222 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
ρεαλιστική εκτίμηση της χωρητικότητας 
αποθήκευσης που είναι διαθέσιμη στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
αποστέλλουν τις εν λόγω εκτιμήσεις στην 
Επιτροπή έως το 2012. Οι εν λόγω 
πληροφορίες δημοσιοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόση χωρητικότητα αποθήκευσης είναι διαθέσιμη 
στην Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, αλλά δεν είναι πραγματικά ακριβείς. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να αποσαφηνισθεί η ποσότητα CO2 που μπορούμε πραγματικά να 
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αποθηκεύσουμε. 

 

Τροπολογία  223 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 4 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Artikel 4a 
 Kartierung 
 Τα κράτη μέλη θα προβούν μέχρι το 2010 

σε χαρτογράφηση των πραγματικών 
δυνατοτήτων αποθήκευσης CO2 στις 
επικράτειές τους. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Για να επισπευσθεί η εφαρμογή, τα κράτη μέλη καταρτίζουν εποπτικούς χάρτες των 
δυνατοτήτων αποθήκευσης CO2. 

 

Τροπολογία  224 
Adam Gierek 

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 η 
διαδικασία υποβολής προσφορών και η 
χορήγηση αδειών εξερεύνησης για 
δυνητικούς τόπους αποθήκευσης CO2 
είναι ανοικτές στις πάσης φύσεως 
οντότητες που διαθέτουν την αναγκαία 
έγκριση και τις αναγκαίες ικανότητες και 
ότι οι άδειες χορηγούνται με βάση 
προηγούμενες επιστημονικές μελέτες και 
έρευνα, συμπεριλαμβανομένων πλήρους 
γεωλογικής επιθεώρησης και 
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δημοσιευμένων τεχνολογικών και 
οικολογικών κριτηρίων. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Ο ρόλος των κρατών μελών περιλαμβάνει επίσης τη δρομολόγηση διαδικασιών υποβολής 
προσφορών για εργασίες εξερεύνησης και τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής όλων 
των εξουσιοδοτημένων προσώπων και της συνεκτίμησης της επιστημονικής γεωλογικής μελέτης 
στο πλαίσιο των επιλεχθέντων κριτηρίων. 

 

Τροπολογία  225 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 για τη χορήγηση αδειών 
εξερεύνησης είναι ανοικτές στις πάσης 
φύσεως οντότητες που διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και ότι οι άδειες 
χορηγούνται με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν πως δεν θα 
υπάρχουν διακρίσεις, αυτό όμως είναι σημαντικό κριτήριο στην εσωτερική αγορά και πρέπει να 
εξασφαλιστεί. 
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Τροπολογία  226 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

Οι άδειες πρέπει να χορηγούνται στη βάση κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. 

 

Τροπολογία  227 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απόψεις του κοινού λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας εξερεύνησης. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι το κοινό και τα μέλη του έχουν 
κατάλληλη και ουσιαστική πρόσβαση σε 
πληροφορίες, δικαιώματα συμμετοχής 
και πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από 
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την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 
που αφορούν το περιβάλλον και με την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη συμμετοχή 
του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κοινό πρέπει να διαθέτει κατάλληλη και ουσιαστική πρόσβαση σε πληροφορίες, δικαιώματα 
συμμετοχής και πρόσβαση στη Δικαιοσύνη όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης τόσο αδειών 
εξερεύνησης όσο και αδειών αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  228 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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.  

 Η διάρκεια ισχύος της άδειας 
εξερεύνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
διάστημα που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή της δραστηριότητας, για την 
οποία χορηγήθηκε η άδεια εξερεύνησης. 
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
παρατείνουν την άδεια εξερεύνησης εάν η 
διάρκεια ισχύος δεν αρκεί για να 
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ολοκληρωθεί η αντίστοιχη 
δραστηριότητα και εάν η δραστηριότητα 
διεξήχθη σύμφωνα με την άδεια 
εξερεύνησης.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τη μακρόχρονη πείρα από την εξερεύνηση του υπεδάφους για πρώτες ύλες και 
δυνατότητες αποθήκευσης αερίων, η προτεινόμενη διάρκεια ισχύος δεν είναι αρκετή. Σε τόσο 
σύντομα διαστήματα δεν είναι εφικτή η συγκέντρωση πολλών δεδομένων, ιδίως επειδή 
πρόκειται για νέο τεχνικό τομέα και επειδή απαιτείται συνεννόηση με ιδιοκτήτες οικοπέδων και 
επεξεργασία πολλών νομικών θεμάτων που αφορούν τις άδειες.  

 

Τροπολογία  229 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 το 
διάστημα που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων για τις 
οποίες χορηγείται η άδεια εξερεύνησης. Η 
άδεια εξερεύνησης είναι δυνατόν να 
παραταθεί. Πριν από τη χορήγηση αδειών 
εξερεύνησης, τα κράτη μέλη προβαίνουν 
σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
άδεια δεν χρησιμοποιείται παράνομα για 
την παρεμπόδιση επενδύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία χορήγησης αδειών εξερεύνησης και 
αποζημίωση των επενδύσεων. 
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Τροπολογία  230 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 όσο χρονικό διάστημα είναι 
αναγκαίο για τη διεξαγωγή της 
εξερεύνησης του αναζητούμενου χώρου 
αποθήκευσης.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δύο (συν δύο) έτη δεν αρκούν για την αποτελεσματική εξερεύνηση των δυνατοτήτων 
αποθήκευσης CO2. 

 

Τροπολογία  231 
Péter Olajos 

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 
διάρκεια τεσσάρων ετών κατ’ ανώτατο 
όριο, με δυνατότητα παράτασης δύο φορές 
για περίοδο δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επιλογή ενός δυνητικού χώρου αποθήκευσης απαιτεί μακροχρόνια και σχολαστική 
εξερεύνηση προκειμένου να αποφευχθούν δυνητικοί κίνδυνοι διαρροής και ενδεχόμενες 
αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. 
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Τροπολογία  232 
Richard Seeber 

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 πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο, με 
δυνατότητα παράτασης μία φορά για 
περίοδο δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια για την άδεια εξερεύνησης σε όλες τις περιπτώσεις. Η παρούσα 
πρόταση οδηγίας δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις υφιστάμενες άδειες ή τις άδειες που θα 
χορηγηθούν τελικά για την εξερεύνηση, την παραγωγή ή την αποθήκευση υδρογονανθράκων σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς. Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση έγκυρων 
αδειών για υδρογονάνθρακες, θα παρέχεται επίσης στον κάτοχο της άδειας δικαίωμα 
εξερεύνησης τόπων αποθήκευσης CO2.  

 

Τροπολογία  233 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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. Αν ο κάτοχος άδειας εξερεύνησης ενός 
τόπου αποθήκευσης υποβάλει αίτηση για 
άδεια αποθήκευσης, θα έχει σύμφωνα με 
το άρθρο 6 προτεραιότητα έναντι όλων 
των άλλων αιτούντων, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις.  

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζει ότι ο φορέας εξερεύνησης, που κατά κανόνα θα έχει 
προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, πρέπει να προτιμάται των ανταγωνιστών του ως προς τη 
χορήγηση της άδειας αποθήκευσης. Αντίθετα, η σχετική «μετατροπή» της άδειας εξερεύνησης σε 
άδεια αποθήκευσης που προτείνεται στο προσχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρανόηση 
ότι η μετατροπή γίνεται ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άδεια 
αποθήκευσης. Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση αυτή. 

 

Τροπολογία  234 
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. Αν ο κάτοχος άδειας 
εξερεύνησης ενός τόπου αποθήκευσης 
υποβάλει μετά από την επιτυχή διεξαγωγή 
της εξερεύνησης αίτηση για άδεια 
αποθήκευσης, θα έχει προτεραιότητα 
έναντι όλων των άλλων αιτούντων. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι επιχειρήσεις εξερεύνησης επενδύουν σημαντικά ποσά στην εξέταση του υπεδάφους και 
αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να είναι αρνητικά τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής. Η 
τροπολογία αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση της προθυμίας για διεξαγωγή ερευνών του υπεδάφους 
όσον αφορά την καταλληλότητά του για αποθήκευση CO2. 
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Τροπολογία  235 
Jerzy Buzek 

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 η 
χρήση του συγκροτήματος στη διάρκεια 
ισχύος της άδειας να μην επηρεάζει 
δυσμενώς την εξουσιοδοτημένη χρήση 
της περιοχής για τον σκοπό της 
εξερεύνησης, της παραγωγής, της 
ανάπτυξης ή της αποθήκευσης 
υδρογονανθράκων, άνθρακα ή άλλων 
μεταλλευτικών πόρων.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει περαιτέρω την πρόταση του εισηγητή στην τροπολογία 25 
και καθιστά το κείμενο συνεπές με την τροπολογία 19 του εισηγητή. Η ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των φορέων εκμετάλλευσης πετρελαίου, 
φυσικού αερίου, άνθρακα και άλλων μεταλλευτικών πόρων και των κατόχων αδειών 
προστατεύονται επαρκώς από την άποψη αυτή, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει 
κρίσιμο ζήτημα για όλες τις χώρες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω 
τομείς. 

 

Τροπολογία  236 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 

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

μην επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις 
του συγκροτήματος στη διάρκεια ισχύος 
της άδειας. Μετά την παρέλευση της 
περιόδου αυτής, η άδεια εξερεύνησης για 
την αποθήκευση CO2 είτε μετατρέπεται 
σε άδεια αποθήκευσης CO2 είτε 
παραχωρείται για τη συνολική 
καλυπτόμενη περιοχή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  237 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Στον κάτοχο άδειας εξερεύνησης, 
παραγωγής ή αποθήκευσης 
υδρογονανθράκων μπορεί να χορηγηθεί 
αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης του 
γεωλογικού συγκροτήματος με σκοπό την 
αποθήκευση CO2 στην περιοχή που 
καλύπτεται από την άδεια εξερεύνησης, 
παραγωγής ή αποθήκευσης 
υδρογονανθράκων, χωρίς να δεσμεύεται 
από τους περιορισμούς και τους όρους 
της παραγράφου 2. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η χρήση του 
συγκροτήματος αποθήκευσης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας 
εξερεύνησης για αποθήκευση CO2 δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την 
εξουσιοδοτημένη χρήση της περιοχής για 
τον σκοπό της εξερεύνησης, της 
παραγωγής, της ανάπτυξης ή της 
αποθήκευσης υδρογονανθράκων. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια για την άδεια εξερεύνησης σε όλες τις περιπτώσεις. Η παρούσα 
πρόταση οδηγίας δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις υφιστάμενες άδειες ή τις άδειες που θα 
χορηγηθούν τελικά για την εξερεύνηση, την παραγωγή ή την αποθήκευση υδρογονανθράκων σε 
γεωλογικούς σχηματισμού. Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση έγκυρων αδειών 
για υδρογονάνθρακες, θα παρέχεται επίσης στον κάτοχο της άδειας δικαίωμα εξερεύνησης 
τόπων αποθήκευσης CO2.  

 

Τροπολογία  238 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η παρακολούθηση προ της έγχυσης 
πρέπει να προτείνεται και να 
περιλαμβάνεται στην άδεια εξερεύνησης.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση προ της έγχυσης είναι πολύ σημαντική ώστε να διασφαλίζεται η 
διαθεσιμότητα συναφών δεδομένων και, επομένως, η κατάλληλη παρακολούθηση 
μεταγενέστερα.  

 

Τροπολογία  239 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η παρακολούθηση προ της έγχυσης 
πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος 
της άδειας εξερεύνησης και να 
προτείνεται ανάλογα. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου τόπου 
αποθήκευσης είναι σημαντικό να συλλεχθούν τα αναγκαία ιστορικά δεδομένα κατά τη διάρκεια 
μακροχρόνιας περιόδου. Για τον λόγο αυτό, ο χρόνος της εξερεύνησης μπορεί να παράσχει 
πολύτιμα δεδομένα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση προ της 
έγχυσης. 

 

Τροπολογία  240 
Anders Wijkman 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 5 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 
 Απαγόρευση νέας δυναμικότητας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 
εκπέμπει υψηλά επίπεδα CO2 

 Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν άδειες σε 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, εάν μια τέτοια 
εγκατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα, 
κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσής της, 
εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα, οι 
οποίες υπερβαίνουν τα 400g ανά 
παραγόμενη kWh. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κρισιμότερη πρόκληση για το μέλλον είναι ο περιορισμός των εκπομπών CO2 από την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ενθάρρυνση 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όταν 
προγραμματίζονται νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, πρέπει να 
ενθαρρύνεται η αποδοτικότερη δυνατή χρήση, όπως η συμπαραγωγή. 
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Τροπολογία  241 
Adam Gierek 

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. 

διαγράφεται 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η ουσία της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνεται ήδη στο νέο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  242 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
διαχωρισμένοι από τους χρήστες (δηλαδή 
τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενεργείας). 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί ενέργειας πρέπει να διαθέτουν ίση πρόσβαση στη χωρητικότητα αποθήκευσης. 
 

 

Τροπολογία  243 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν πως δεν θα 
υπάρχουν διακρίσεις, αυτό όμως είναι σημαντικό κριτήριο στην εσωτερική αγορά και πρέπει να 
εξασφαλιστεί 
 

Τροπολογία  244 
Vittorio Prodi 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
δέουσα μεταφορά του ξυλάνθρακα στο 
έδαφος και τον κατάλληλο υπολογισμό 
των προκυπτουσών πιστώσεων 
εκπομπών.  

Or. en 
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Τροπολογία  245 
Norbert Glante 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
τόπος αποθήκευσης να μη 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από δύο ή 
περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης. 
Πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η ισότιμη 
πρόσβαση των ενδεχομένων χρηστών 
στον τόπο αποθήκευσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η ρύθμιση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι ο τόπος αποθήκευσης θα χρησιμοποιείται από 
έναν μόνο φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα οριοθέτησης όσον 
αφορά την αρμοδιότητα και την ευθύνη.  

 

Τροπολογία  246 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για το διάστημα που ισχύει η άδεια 
αποθήκευσης, ο κάτοχός της είναι ο 
μόνος που δικαιούται σε αποθήκευση 
στον χώρο αποθήκευσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση εξασφαλίζει -μαζί με το άρθρο 5 παράγρ. 4- ότι ο κάτοχος της άδειας αποθήκευσης 
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα αποθήκευσης για τον συγκεκριμένο τόπο αποθήκευσης. 
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Τροπολογία  247 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο κάτοχος άδειας αποθήκευσης έχει 
αποκλειστικό δικαίωμα αποθήκευσης 
CO2 στον τόπο αποθήκευσης. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι δεν επιτρέπονται 
αντικρουόμενες χρήσεις του τόπου 
αποθήκευσης κατά τη διάρκεια ισχύος 
της άδειας αποθήκευσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Αναγκαιότητα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης για τους κινδύνους. 

 

Τροπολογία  248 
Richard Seeber 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Στον κάτοχο άδειας εξερεύνησης, 
παραγωγής ή αποθήκευσης 
υδρογονανθράκων μπορεί να χορηγηθεί 
άδεια αποθήκευσης στην περιοχή που 
καλύπτεται από την άδεια εξερεύνησης, 
παραγωγής ή αποθήκευσης, χωρίς να 
δεσμεύεται από τους περιορισμούς και 
τους όρους της παραγράφου 2. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η χρήση του 
συγκροτήματος αποθήκευσης δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την 
εξουσιοδοτημένη χρήση της περιοχής για 
τον σκοπό της εξερεύνησης, της 



 

AM\734310EL.doc 28/82 PE409.631v01-00 

  

παραγωγής, της ανάπτυξης ή της 
αποθήκευσης υδρογονανθράκων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα πρόταση οδηγίας δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις υφιστάμενες άδειες ή τις άδειες 
που θα χορηγηθούν τελικά για την εξερεύνηση, την παραγωγή ή την αποθήκευση 
υδρογονανθράκων σε γεωλογικούς σχηματισμού. Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε 
περίπτωση έγκυρων αδειών για υδρογονάνθρακες, ο κάτοχος της άδειας θα μπορεί επίσης να 
αποκτήσει άδεια αποθήκευσης CO2. Επιπλέον, κατά τη χορήγηση αδειών αποθήκευσης, ο 
κάτοχος άδειας εξερεύνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, πρέπει να προτιμάται.  

 

Τροπολογία  249 
Richard Seeber 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Στον κάτοχο άδειας εξερεύνησης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 χορηγείται άδεια 
αποθήκευσης, χωρίς να δεσμεύεται από 
τους περιορισμούς και τους όρους της 
παραγράφου 2, εάν πληρούσε τις 
απαιτήσεις της άδειας εξερεύνησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα πρόταση οδηγίας δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις υφιστάμενες άδειες ή τις άδειες 
που θα χορηγηθούν τελικά για την εξερεύνηση, την παραγωγή ή την αποθήκευση 
υδρογονανθράκων σε γεωλογικούς σχηματισμού. Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε 
περίπτωση έγκυρων αδειών για υδρογονάνθρακες, ο κάτοχος της άδειας θα μπορεί επίσης να 
αποκτήσει άδεια αποθήκευσης CO2. Επιπλέον, κατά τη χορήγηση αδειών αποθήκευσης, ο 
κάτοχος άδειας εξερεύνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, πρέπει να προτιμάται.  
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Τροπολογία  250 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή για άδειες αποθήκευσης 
περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:  

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή για άδειες αποθήκευσης 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτή βασίζεται στη διατύπωση της οδηγίας σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων 
και εξασφαλίζει ότι η οδηγία καθορίζει μόνο τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την αίτηση 
χορήγησης άδειας και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν και περαιτέρω στοιχεία εφόσον 
χρειαστεί.  

 

Τροπολογία  251 
Norbert Glante 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή για άδειες αποθήκευσης 
περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:  

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην 
αρμόδια αρχή για άδειες αποθήκευσης 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει ότι η οδηγία καθορίζει μόνο τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 
αίτηση χορήγησης άδειας και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν και περαιτέρω στοιχεία 
εφόσον χρειαστεί.  
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Τροπολογία  252 
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 3 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) χρηματοοικονομική αξιολόγηση του 
κόστους της δέσμευσης και της 
ασφαλούς αποθήκευσης CO2. Θα 
λαμβάνει υπόψη εναλλακτικούς τρόπους 
παροχής της απαιτούμενης ενέργειας 
μέσω μέτρων, όπως βελτιώσεις στην 
ενεργειακή απόδοση στην πλευρά της 
ζήτησης, και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται χρηματοοικονομική αξιολόγηση της δέσμευσης και της αποθήκευσης του διοξειδίου 
του άνθρακα για όλες τις νέες μονάδες, προκειμένου να δοθούν στους επενδυτές σαφή μηνύματα 
σχετικά με το πραγματικό κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ορυκτών 
καυσίμων που εκπέμπουν CO2. Αυτό πρέπει να συγκριθεί με άλλους τρόπους ικανοποίησης των 
ενεργειακών αναγκών μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση στην πλευρά της ζήτησης 
ή/και εφοδιασμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  253 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 3 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) χρηματοοικονομική αξιολόγηση του 
κόστους της δέσμευσης και της 
ασφαλούς αποθήκευσης CO2. Θα 
λαμβάνει υπόψη εναλλακτικούς τρόπους 
παροχής της απαιτούμενης ενέργειας 
μέσω μέτρων, όπως βελτιώσεις στην 
ενεργειακή απόδοση στην πλευρά της 
ζήτησης, και ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση της CCS θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση του πραγματικού 
κόστους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδας που χρησιμοποιούν ορυκτά 
καύσιμα. Επιπλέον, η σύγκριση με άλλους τρόπους ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών, 
όπως οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση στην πλευρά της ζήτησης ή/και ο εφοδιασμός από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα συμβάλει στη βελτίωση του συνολικού προγραμματισμού της 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Τροπολογία  254 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αναζητούμενες πηγές δεν έχουν σημασία για τη χορήγηση άδειας αποθήκευσης, εάν είναι 
καθορισμένα τα κριτήρια ποιότητας και αποδοχής. 

 

Τροπολογία  255 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 4 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Παρουσίαση μέτρων για την 
πρόληψη σημαντικών ανωμαλιών·  
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία που υποχρεούται ως τώρα να υποβάλει ο αιτών δεν περιλαμβάνουν καμία 
πληροφορία για τα μέτρα πρόληψης σημαντικών ανωμαλιών κατά την κανονική λειτουργία. Για 
να υπάρχουν ενιαίες πανευρωπαϊκές προδιαγραφές και συμφωνία με την οδηγία για τη διάθεση 
των αποβλήτων πρέπει να συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά στο άρθρο 7. Με την αναφορά 
στον νέο ορισμο των «σημαντικών ανωμαλιών» η προσθήκη συμπεριλαμβάνει τόσο τον κίνδυνο 
διαρροών όσο και άλλους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία. 

 

Τροπολογία  256 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 4 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) τη διαθεσιμότητα μεταφορών που 
συνδέουν τον τόπο με αναζητούμενα 
σημεία δέσμευσης, καθώς και την 
οικονομική τους βιωσιμότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση του 
τόπου αποθήκευσης από τα εν λόγω 
σημεία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές που μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
αποθήκευση. 

 

Τροπολογία  257 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

μέτρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων εκκένωσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρχει ένα καλό σχέδιο εκκένωσης για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

Τροπολογία  258 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 7 – σημείο 6 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) προτεινόμενο σχέδιο δράσης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην ασφάλεια της CCS. Για παράδειγμα, παρά το 
γεγονός ότι τα συγκροτήματα CCS θα κατασκευασθούν σε σεισμικά σταθερούς σχηματισμούς, 
ένας σεισμός δεν μπορεί να προβλεφθεί με τις παρούσες γνώσεις της επιστήμης· τα ανθρώπινα 
σφάλματα δεν μπορούν να αποφευχθούν κατά 100 %. 

 

Τροπολογία  259 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 1 - εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι: (1) η αρμόδια αρχή, βάσει της αίτησης 
που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 7, 
θεωρεί ότι: 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

 

Τροπολογία  260 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) πληρούνται όλες οι συναφείς 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας·  

(α) πληρούνται όλες οι συναφείς 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας και 
του αντίστοιχου κοινοτικού δικαίου· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η παραπομπή διασαφηνίζει ότι ισχύει το κοινοτικό δίκαιο.  

Η διατύπωση του άρθρου 8 δεν είναι γενικά πολύ συγκεκριμένη ως προς το εάν είναι 
εξασφαλισμένο ότι η άδεια αποθήκευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να μη χορηγείται εφόσον δεν 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία  261 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) η διαχείριση του τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από φυσικό πρόσωπο το 

(β) η διαχείριση του τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από οικονομικά εύρωστο 
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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·  

και τεχνικά ικανό νομικό πρόσωπο·  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

 

Τροπολογία  262 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(β) η εκμετάλλευση τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από νομικό πρόσωπο, το 
οποίο διαθέτει κατάλληλη τεχνική 
ικανότητα και πόρους για την 
εκμετάλλευση του τόπου καθώς και 
επαρκή χρηματική εγγύηση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος διαχείρισης του τόπου αποθήκευσης από φυσικό πρόσωπο δεν είναι λογικός. Φορείς 
εκμετάλλευσης των τόπων αποθήκευσης είναι πιθανότερο να είναι εταιρείες και νομικές 
οντότητες. Ωστόσο, συνηθίζεται να διορίζονται υπεύθυνα πρόσωπα για ορισμένες 
εγκαταστάσεις, τα οποία θα έχουν αρμοδιότητες για την εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τις άδειες. Η υποβολή κάθε άδειας στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και το δικαίωμα της Επιτροπής να τη σχολιάζει θα έχει ως αποτέλεσμα περιττή γραφειοκρατία 
και καθυστερήσεις. 
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Τροπολογία  263 
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(β) η διαχείριση του τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο διαθέτει την 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 

Υπεύθυνα μπορεί να είναι επίσης νομικά πρόσωπα. 

 

Τροπολογία  264 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι υπεύθυνα μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. 

 

Τροπολογία  265 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) δεν χορηγήθηκαν περαιτέρω άδειες 
αποθήκευσης εντός της ίδιας υδραυλικής 
μονάδας·  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Εξαιτίας της πιθανής μεγάλης αλληλεπίδρασης παράλληλων διαδικασιών έγχυσης εντός της 
υδραυλικής μονάδας (βλ. ορισμό του άρθρου 3 παράγρ. 6α νέα,) η χορήγηση άδειας 
αποθήκευσης για τον ίδιο χρόνο επιτρέπεται μόνο σε έναν φορέα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για μια σαφή αντιστοίχιση αιτίου και αποτελέσματος ως προς τη 
λειτουργία αποθήκευσης και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την αποθήκευση (ευθύνη, 
παρακολούθηση, ενέργειες μετά το κλείσιμο κλπ.). Το άρθρο 20 εξακολουθεί να δίνει τη 
δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στους τόπους αποθήκευσης.  

 

Τροπολογία  266 
Richard Seeber 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) έχει διορισθεί αρμόδιο πρόσωπο για 
τη διαχείριση του τόπου αποθήκευσης, το 
οποίο μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα, κατάρτιση και 
αξιοπιστία· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο όρος διαχείρισης του τόπου αποθήκευσης από φυσικό πρόσωπο δεν είναι λογικός. Φορείς 
εκμετάλλευσης των τόπων αποθήκευσης είναι πιθανότερο να είναι εταιρείες και νομικές 
οντότητες. Ωστόσο, συνηθίζεται να διορίζονται υπεύθυνα πρόσωπα για ορισμένες 
εγκαταστάσεις, τα οποία θα έχουν αρμοδιότητες για την εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τις άδειες. Η υποβολή κάθε άδειας στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και το δικαίωμα της Επιτροπής να τη σχολιάζει θα έχει ως αποτέλεσμα περιττή γραφειοκρατία 
και καθυστερήσεις. 

 

Τροπολογία  267 
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) δεν έχουν εκδοθεί άλλες άδειες 
αποθήκευσης στην υδραυλική μονάδα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  268 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η υποβολή κάθε άδειας στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας και το δικαίωμα της 
Επιτροπής να τη σχολιάζει θα έχει ως αποτέλεσμα περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. 

 

Τροπολογία  269 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

 

Τροπολογία  270 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(2) η Επιτροπή δύναται να διατυπώνει, 
κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, τη 
γνώμη της σχετικά με το σχέδιο άδειας 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 
παράγραφος 2·  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  271 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν τα 
ίδια τις άδειες αποθήκευσης. Γνωμοδότηση της Επιτροπής απαιτείται μόνον εφόσον το 
ζητήσουν τα κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  272 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 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 

Η υποβολή κάθε άδειας στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας και το δικαίωμα της 
Επιτροπής να τη σχολιάζει θα έχει ως αποτέλεσμα περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. 
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Τροπολογία  273 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 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 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  274 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 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  275 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 8 – σημείο 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 

 
 

Τροπολογία  276 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η άδεια θα περιέχει τα ακόλουθα: Η άδεια θα περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει, σύμφωνα με την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων, ότι η 
οδηγία θεσπίζει μόνο τις ελάχιστες προϋποθέσεις για το περιεχόμενο της αίτησης χορήγησης 
άδειας και ότι τα κράτη μέλη μπορούν εφόσον χρειαστεί να θεσπίσουν περαιτέρω προϋποθέσεις.  

 

Τροπολογία  277 
Norbert Glante 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η άδεια θα περιέχει τα ακόλουθα: Η άδεια θα περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει ότι η οδηγία θεσπίζει μόνο τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 
αίτηση χορήγησης άδειας και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώσουν περαιτέρω σημεία, 
εφόσον χρειαστεί.  

 

Τροπολογία  278 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Προσαρμογή που αντιστοιχεί στα τροποποιημένα άρθρα 3 παράγρ. 6a – νέα και άρθρο 8 
παράγρ. 1 – νέα. 

 

Τροπολογία  279 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  280 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(2) επακριβή θέση και εξωτερική 
οριοθέτηση του τόπου αποθήκευσης και 
της ζώνης προστασίας και διάγραμμα του 
υπόγειου μέρους του συγκροτήματος 
αποθήκευσης· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Το έργο πρέπει να προβλέπει μια ζώνη προστασίας για το ενδεχόμενο βίαιης έκρηξης CO2 στον 
εξωτερικό χώρο. 

 

Τροπολογία  281 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) συνολική ποσότητα CO2 που 
επιτρέπεται να αποθηκεύεται σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς και ανώτατοι 
επιτρεπόμενοι ρυθμοί έγχυσης· 

(3) διατάξεις για την έναρξη και την 
αποθηκευτική λειτουργία, τη συνολική 
ποσότητα CO2 που επιτρέπεται να 
αποθηκεύεται σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς και τους ανώτατους 
επιτρεπόμενους ρυθμούς και πιέσεις 
έγχυσης· 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη εξυπηρετεί αφενός την προσαρμογή στις απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας για 
τη διάθεση των αποβλήτων· η συμπερίληψη των πιέσεων έγχυσης είναι συνέπεια της προσθήκης 
στο άρθρο 7 παράγρ. 4. 

 

Τροπολογία  282 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) συνολική ποσότητα CO2 που 
επιτρέπεται να αποθηκεύεται σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς και ανώτατοι 
επιτρεπόμενοι ρυθμοί έγχυσης· 

(3) συνολική ποσότητα CO2 που 
επιτρέπεται να αποθηκεύεται σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, ανώτατοι 
επιτρεπόμενοι ρυθμοί έγχυσης και όρια 
πίεσης ταμιευτήρα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Διαχείρισης των Κινδύνων με τίτλο «Policy Brief», στο 
κεφάλαιο για τη ρύθμιση της CCS, αναφέρει τα εξής: Οι κανονιστικές απαιτήσεις όσον αφορά 
την έγχυση θα διαμορφώσουν τον κλάδο προσδιορίζοντας παραμέτρους, όπως ο ορθός 
σχεδιασμός της έγχυσης, οι επιτρεπόμενες ποσότητες έγχυσης, τα όρια πίεσης του ταμιευτήρα, η 
καθαρότητα του ρεύματος CO2 και τα πρότυπα χρηματοοικονομικής ευθύνης. 
 

Τροπολογία  283 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) απαιτήσεις για τη σύνθεση του 
ρεύματος CO2 και τη διαδικασία αποδοχής 
CO2 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 και, αν 
κρίνεται αναγκαίο, περαιτέρω απαιτήσεις 

(4) απαιτήσεις για τη σύνθεση του CO2 
που ενδέχεται να αποθηκευθεί και τη 
διαδικασία αποδοχής CO2 κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 12 και, αν κρίνεται αναγκαίο, 
περαιτέρω απαιτήσεις για την έγχυση και 
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για την έγχυση και την αποθήκευση· την αποθήκευση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι αναγκαίο να καθορισθεί η σύνθεση του αντίστοιχου ρεύματος CO2 στην άδεια 
αποθήκευσης· πρέπει μάλλον να καθορισθεί η σύνθεση του CO2 που ενδέχεται να αποθηκευθεί 
στον αντίστοιχο τόπο αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  284 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) απαιτήσεις για τη σύνθεση του 
ρεύματος CO2 και τη διαδικασία αποδοχής 
CO2 κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 και, αν 
κρίνεται αναγκαίο, περαιτέρω απαιτήσεις 
για την έγχυση και την αποθήκευση· 

(4) απαιτήσεις για τη σύνθεση του 
ρεύματος CO2 και τη διαδικασία αποδοχής 
CO2 κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 και, αν 
κρίνεται αναγκαίο, περαιτέρω απαιτήσεις 
για την έγχυση και την αποθήκευση, ιδίως 
για την αποφυγή σημαντικών ανωμαλιών· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 7 παράγρ. 4. 

 

Τροπολογία  285 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 9 – σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης, 
υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου και 
απαιτήσεις για επικαιροποίησή του κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 13, καθώς και 

(5) εγκεκριμένα σχέδια παρακολούθησης 
και έκτακτης ανάγκης, υποχρέωση 
εφαρμογής των σχεδίων και απαιτήσεις για 
επικαιροποίησή τους κατ’ εφαρμογή του 
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απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 14· 

άρθρου 13, καθώς και απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 14· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην ασφάλεια της CCS. 

 

Τροπολογία  286 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 10 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης 
σε μορφή σχεδίου από την Επιτροπή 

Κοινοποίηση χορήγησης αδειών 
αποθήκευσης και απόρριψης αδειών 

αποθήκευσης 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  287 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 10 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης σε 
μορφή σχεδίου από την Επιτροπή 

Κοινοποίηση των αδειών αποθήκευσης 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

 

 

Τροπολογία  288 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 σχετικά με τις χορηγηθείσες 
άδεις αποθήκευσης CO2 ή τις 
απορριφθείσες αιτήσεις χορήγησης 
αδειών αποθήκευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 
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Τροπολογία  289 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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. Εάν τα κράτη μέλη ζητήσουν 
γνωμοδότηση της Επιτροπής για το 
σχέδιο άδειας αποθήκευσης σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 2, τότε 
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. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν τα 
ίδια τις άδειες αποθήκευσης. Γνωμοδότηση της Επιτροπής απαιτείται μόνον εφόσον το 
ζητήσουν τα κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  290 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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 

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις πάσης φύσεως άδειες 
εξερεύνησης και αποθήκευσης που 
χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές τους 
δυνάμει των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο εντός ενός μήνα από την 
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των ανωτέρω στοιχείων στην Επιτροπή, 
η τελευταία μπορεί να εκδώσει γνώμη 
σχετικά με τις άδειες σε μορφή σχεδίου.  

έκδοση των εν λόγω αδειών.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής γιατην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
 

Τροπολογία  291 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 τριών μηνών από την υποβολή των 
ανωτέρω στοιχείων στην Επιτροπή, η 
τελευταία εκδίδει γνώμη σχετικά με τις 
άδειες σε μορφή σχεδίου. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν τα 
ίδια τις άδειες αποθήκευσης. Γνωμοδότηση της Επιτροπής απαιτείται μόνον εφόσον το 
ζητήσουν τα κράτη μέλη. Η γνωμοδότηση πρέπει να γίνεται σύντομα διότι μια σχετικά μεγάλης 
διάρκειας διακοπή της διαδικασίας είναι δυσανάλογη από την άποψη της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και για οικονομικούς λόγους.  
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Τροπολογία  292 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

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 εκδίδει γνώμη σχετικά με τις 
άδειες σε μορφή σχεδίου.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης άδειας βάσει 
ομοιόμορφων κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει γνώμη σε κάθε 
περίπτωση.  

 

Τροπολογία  293 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 δύνανται να 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις άδειες 
αποθήκευσης σε μορφή σχεδίου, τις 
αιτήσεις χορήγησης άδειας και κάθε άλλο 
υλικό που λαμβάνεται υπόψη από την 
αρμόδια αρχή κατά την λήψη της 
απόφασής της σε μορφή σχεδίου.  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  294 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην 
Επιτροπή την τελική απόφαση. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν τα 
ίδια τις άδειες αποθήκευσης. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν λαμβάνεται υποχρεωτικά 
υπόψη.  

 

Τροπολογία  295 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Πριν από την έκδοση μιας άδειας 
αποθήκευσης, η αρμόδια αρχή δύναται 
να ζητήσει μη δεσμευτική γνώμη από την 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο άδειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
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καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι 
εθνικοί κανονισμοί πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες 
άδειες. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια δεύτερη μη 
δεσμευτική γνώμη από την Επιτροπή σχετικά με ένα σχέδιο άδειας στο πλαίσιο της παροχής 
συνολικής συνδρομής για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  296 
Jerzy Buzek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. 60 εκατομμύρια δικαιώματα ετησίως, 
έως 600 εκατομμύρια δικαιώματα κατά 
μέγιστο, από το απόθεμα για τους 
νεοεισερχομένους χορηγούνται σε 
εγκαταστάσεις επίδειξης μεγάλης 
κλίμακας οι οποίες αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση και την αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς στην επικράτεια της ΕΕ ή 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες των 
οποίων οι οικονομίες βρίσκονται σε 
μετάβαση εκτός της ΕΕ, οι οποίες 
κυρώνουν τη μελλοντική διεθνή 
συμφωνία UNFCCC (σύμβαση-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 
του κλίματος). 

 Τα δικαιώματα χορηγούνται σε έργα που 
δρομολογούνται βάσει ρυθμίσεων που 
προτείνει η Επιτροπή και τα οποία 
διασφαλίζουν την ανάπτυξη ευρέος 
φάσματος τεχνολογιών με βέλτιστο 
κόστος. Η χορήγησή τους εξαρτάται από 
την πραγματική αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα 
δικαιώματα που δεν απαιτείται να 
πληρούν τους όρους της χορήγησης 
παραμένουν διαθέσιμα στο απόθεμα για 
νεοεισερχομένους. 

 Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ανάθεση 
των συμβάσεων για την κατασκευή 12 
εγκαταστάσεων επίδειξης μεγάλης 
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κλίμακας πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της UNFCCC στην 
Κοπεγχάγη τον Νοέμβριο του 2009.  

Or. en 

 

Τροπολογία  297 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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. Οι διατάξεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ ισχύουν επίσης στην 
προκειμένη περίπτωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ή/και αποθήκευσης CO2, πρέπει να εφαρμόζονται όλες 
οι απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 

Τροπολογία  298 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, επικαιροποιεί ή 
ανακαλεί την άδεια αποθήκευσης: 

3. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, επικαιροποιεί ή 
ανακαλεί την άδεια άνευ αποζημίωσης: 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προσθήκη της φράσης «άνευ αποζημίωσης», προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις στις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές, όπως απαιτείται από τις διατάξεις της οδηγίας και τις επακόλουθες 
εθνικές διατάξεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, θα 
πρέπει να καταβάλουν αποζημίωση στους φορείς εκμετάλλευσης ενόψει της θέσπισης των 
αναγκαίων τροποποιήσεων στις σχετικές άδειες που κατέχουν. 

 

 

Τροπολογία  299 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο 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 έχουν 
περιέλθει σε γνώση της τυχόν διαρροές ή 
σημαντικές ανωμαλίες κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 16 παράγραφος 1· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι υπάρχουν σημαντικές ανωμαλίες ή διαρροές, η άδεια 
πρέπει να επικαιροποιηθεί ή να αποσυρθεί. 
 

Τροπολογία  300 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο 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 κοινοποιηθεί ή 
γνωστοποιηθεί σημαντικές ανωμαλίες ή 
διαρροές κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 
παράγραφος 1· 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη εξασφαλίζει ότι η γνώση της ύπαρξης ανωμαλιών αρκεί για να μπορεί να 
ενεργήσει η αρμόδια αρχή.  

 

Τροπολογία  301 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο 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 τυχόν 
ανωμαλίες ή διαρροές κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 16 παράγραφος 1· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να προληφθούν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή στην υγεία του ανθρώπου, 
η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι σε θέση να επανεξετάσει ή να αποσύρει την άδεια 
αποθήκευσης, εάν της γνωστοποιήθηκαν τυχόν ανωμαλίες ή διαρροές. 

 

Τροπολογία  302 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει ανάγκη και αιτιολογία για τακτική επανεξέταση της άδειας αποθήκευσης, σε σχέση 
με την απόσυρση της άδειας αποθήκευσης, ανά πενταετία, ανεξάρτητα από τυχόν συγκεκριμένα 
αίτια, αλλά η εν λόγω επανεξέταση θα διεξάγεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για 
συγκεκριμένους λόγους. 
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Τροπολογία  303 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας. 

 

 

Τροπολογία  304 
Norbert Glante 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο 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 μετά από μόλις πέντε έτη θα συνιστούσε περιττή 
έλλειψη ασφάλειας για τον φορέα εκμετάλλευσης του συγκροτήματος αποθήκευσης.  
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Τροπολογία  305 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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. Μέχρι την έκδοση νέας άδειας 
αποθήκευσης ή το κλείσιμο του τόπου 
αποθήκευσης κατ' εφαρμογή του στοιχείου 
γ) του άρθρου 17 παράγραφος 1, ο μέχρι 
τότε φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί την 
ευθύνη του τόπου εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών νομικών υποχρεώσεων. Εάν ο 
φορέας εκμετάλλευσης δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ, η 
αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων. Η 
αρμόδια αρχή απαιτεί τυχόν δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό, γίνεται χρήση της οικονομικής 
εγγύησης βάσει του άρθρου 19 
παράγραφος 2. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα πρόταση ρύθμισης θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα παραθυράκι και μία 
ανεπιθύμητη δυνατότητα κατάχρησης που προσφέρει στον φορέα εκμετάλλευσης τη δυνατότητα 
να αποφύγει την ευθύνη του με την απραξία και τη μη τήρηση των διατάξεων, καθώς και με τη 
χρεωκοπία, και να μετακυλίσει με αυτόν τον σχετικά φθηνό τρόπο τις δαπάνες και τις 
υποχρεώσεις στο δημόσιο. 
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Τροπολογία  306 
Norbert Glante 

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 ή κλείσει ο τόπος 
αποθήκευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης 
διατηρεί την ευθύνη για τον τόπο 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
πάσης φύσεως παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων. Εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν εκπληρώσει την 
υποχρέωση του σύμφωνα με τη δεύτερη 
πρόταση, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης 
μαζί με όλες τις σχετικές νομικές 
υποχρεώσεις. Στο βαθμό που είναι 
δυνατόν, η αρμόδια αρχή ανακτά τυχόν 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τρπολογίας αυτής είναι να μεταβιβάσει κατά το δυνατόν την ευθύνη στον φορέα 
εκμετάλλευσης και να μειώσει την επιβάρυνση του δημοσίου. 

 

Τροπολογία  307 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Αφού έχει ανακληθεί μια άδεια κατ' 4. Αφού έχει ανακληθεί μια άδεια κατ' 
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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.  

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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αρμόδια αρχή ανακτά τυχόν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης. Φυσικά, οι όροι της εν λόγω ανάκτησης θα καθορισθούν από κάθε εθνική 
έννομη τάξη.  
 

Τροπολογία  308 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 τη διαχείριση 
και την άμεση ασφάλεια του τόπου 
αποθήκευσης, ενώ η συνολική ευθύνη 
διατηρείται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Η αρμόδια αρχή 
δικαιούται να ανακτήσει τυχόν δαπάνες 
που πραγματοποιήθηκαν από τον πρώην 
φορέα εκμετάλλευσης. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν τηρεί τους όρους της άδειας, πρέπει να παραμένει υπεύθυνος. 
Η μεταφορά των πάσης φύσεως παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων στην αρμόδια αρχή 
στέλνει εσφαλμένα μηνύματα στους δυνητικούς φορείς εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  309 
Duarte Freitas 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 11 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 
 Εξαγωγή CO2 
 1. Εάν πρόκειται να εξαχθεί CO2 από την 

Κοινότητα σε τρίτη χώρα για τον σκοπό 
της αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, ο κάτοχος του CO2 
υποβάλει αίτηση έγκρισης της εξαγωγής 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης. 

 2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης ειδοποιεί την αρμόδια αρχή 
της χώρας προορισμού ζητώντας τη 
συγκατάθεσή της. 

 3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης μπορεί να εγκρίνει την 
εξαγωγή μόνον εάν: 

 (α) η αρμόδια αρχή του κράτους 
προορισμού παρέσχε τη συγκατάθεσή 
της· 

 (β) διασφαλίζεται ότι η αποθήκευση του 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς στην 
χώρα προορισμού πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία· 

 (γ) η αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς καλύπτεται από ένα 
σύστημα εμπορίας εκπομπών στη χώρα 
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προορισμού, το οποίο συνδέεται με το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ 
που θεσπίσθηκε δυνάμει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ. 

 4. Η εξαγωγή CO2 δεν επιτρέπεται χωρίς 
την ειδική σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής. 

 5. Η έγκριση εξαγωγής μπορεί να 
καλύπτει περισσότερες πράξεις εξαγωγής 
για μια προηγουμένως καθορισθείσα 
ποσότητα CO2 και για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον 
πραγματοποιούνται βάσει των ίδιων 
επιχειρησιακών συνθηκών δέσμευσης, 
μεταφοράς και αποθήκευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και η ενοποίηση 
της διαδικασίας έγκρισης εξαγωγής, η οποία μπορεί να καλύπτει περισσότερες πράξεις 
εξαγωγής. Επιβάλλεται όριο στο χρονικό διάστημα της έγκρισης, το οποίο παρέχει δυνατότητα 
τακτικής παρακολούθησης των πράξεων και τακτικής επικαιροποίησης των όρων που 
προβλέπονται στην έγκριση εξαγωγής. 

 

Τροπολογία  310 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

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 

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να συνίσταται 
κατά τουλάχιστον 99,9 % 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. Το 
επίπεδο αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης 
που προβλέπεται στο άρθρο 36α υπό το 
πρίσμα μελλοντικών επιστημονικών 
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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. 

στοιχείων. 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα μακροπρόθεσμων έργων αποθήκευσης μπορούν να αυξηθούν 
σημαντικά, εάν σημαντικές ποσότητες προσμείξεων διατίθενται μαζί με το CO2. Προσμείξεις 
όπως τα SOx αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροών θέτοντας σε κίνδυνο τον δηλωθέντα πρωταρχικό 
σκοπό της CCS. Επιπλέον, οι προσμείξεις στο ρεύμα CO2 μπορούν να έχουν πρακτικές 
συνέπειες στη μεταφορά και την αποθήκευσης του CO2, καθώς και ενδεχόμενες συνέπειες για 
την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Οι καθιερωμένες τεχνολογίες, εφαρμοζόμενες είτε 
πριν από είτε μετά την καύση, μπορούν να καθαρίσουν τα ρεύματα CO2 σε ποσοστό άνω του 
99,9%, όπως επιβεβαιώνεται στην ειδική έκθεση της διακυβερνητικής ομάδας για την αλλαγή 
του κλίματος (IPCC) για την CCS. 

 

Τροπολογία  311 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να συνίσταται 
κατά τουλάχιστον 98% από διοξείδιο του 
άνθρακα και να μην περιέχει διαβρωτικές 
ουσίες, όπως H2S και SO2. Για το σκοπό 
αυτό, δεν επιτρέπεται να προστίθενται 
απόβλητα ή άλλες ύλες με σκοπό τη 
διάθεση των εν λόγω αποβλήτων ή άλλων 
υλών.  
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περιβάλλον ή παραβαίνουν τις απαιτήσεις 
της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ρεύματα CO2 πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερα και δεν πρέπει να περιέχουν 
διαβρωτικές ουσίες, οι οποίες συνεπάγονται κινδύνους κατά τη διάρκεια τόσο της μεταφοράς 
όσο και της αποθήκευσης.  

 

Τροπολογία  312 
Chris Davies 

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, και εντός της 
Επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά τουλάχιστον 90%, 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 
είναι δυνατόν να προστεθούν ιχνοστοιχεία 
για την υποβοήθηση της 
παρακολούθησης και της επαλήθευσης 
της μετανάστευσης του CO2. 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 κίνδυνο για το περιβάλλον ή 
παραβαίνουν τις απαιτήσεις της 
εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Revised version of Rapporteur's original Τροπολογία 44 to ensure consistency with the 
London Convention.  The word 'overwhelmingly'  is retained but a stricter definition inserted 
to apply solely within the EU.  A higher figure than 90% would prevent the development of 
some of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless. 

The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated. 

 

Τροπολογία  313 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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 τουλάχιστον 90% 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
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– safety on  environment or human health. 

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage. 

 

Τροπολογία  314 
Richard Seeber 

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 μπορεί να γίνει δεκτό, 
μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 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. 
Τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα 
συγκέντρωσης για τις ουσίες αυτές 
καθορίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα πολύ γενικά κριτήρια και η διατύπωση ότι το ρεύμα  CO2 θα πρέπει να αποτελείται «κυρίως 
από CO2» δεν αρκούν ως κανόνας για την καθαρότητα του ρεύματος CO2. Θα πρέπει να γίνει 
καθορισμός των επιτρεπτών μεγίστων συγκεντρώσεων ρύπων στο πλαίσιο διαδικασίας 
επιτροπολογίας. 
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Τροπολογία  315 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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, καθώς 
και ουσίες που είναι 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. de 

 

Τροπολογία  316 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 

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 
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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. 

συναφών ουσιών από την πηγή, τη 
δέσμευση ή τη διεργασία έγχυσης και 
ουσίες αναγκαίες για τη μεταφορά σε 
ασφαλή χώρο. 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  317 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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 τουλάχιστον 90% 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. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health. 

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.  

 

Τροπολογία  318 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
φορέας εκμετάλλευσης να διενεργεί 
παρακολούθηση των μονάδων έγχυσης, 
του συγκροτήματος αποθήκευσης 
(συμπεριλαμβανομένου, όποτε υπάρχει 
δυνατότητα, του θυσάνου CO2), και, κατά 
περίπτωση, του γύρω περιβάλλοντος για 
σκοπούς: 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
φορέας εκμετάλλευσης να διενεργεί 
παρακολούθηση των μονάδων έγχυσης, 
του συγκροτήματος αποθήκευσης, και 
ιδίως του θυσάνου CO2), και, κατά 
περίπτωση, του γύρω περιβάλλοντος για 
σκοπούς: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το σημαντικότερο καθήκον που συνδέεται με την ασφάλεια ενός συγκροτήματος αποθήκευσης 
είναι η παρακολούθηση της θέσης και των κινήσεων του CO2 που έχει εγχυθεί. 
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Τροπολογία  319 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
φορέας εκμετάλλευσης να διενεργεί 
παρακολούθηση των μονάδων έγχυσης, 
του συγκροτήματος αποθήκευσης 
(συμπεριλαμβανομένου, όποτε υπάρχει 
δυνατότητα, του θυσάνου CO2), και, κατά 
περίπτωση, του γύρω περιβάλλοντος για 
σκοπούς: 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
φορέας εκμετάλλευσης να διενεργεί σε 
πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των 
μονάδων έγχυσης, του συγκροτήματος 
αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένου, 
όποτε υπάρχει δυνατότητα, του θυσάνου 
CO2), και του γύρω περιβάλλοντος για 
σκοπούς:  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  320 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) σύγκρισης μεταξύ της πραγματικής και 
της αναπαριστώμενης με μοντέλο 
συμπεριφοράς του CO2 στον τόπο 
αποθήκευσης· 

(α) σύγκρισης μεταξύ της πραγματικής και 
της αναπαριστώμενης με μοντέλο 
συμπεριφοράς του CO2 και του νερού των 
σχηματισμών στον τόπο αποθήκευσης· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Εκτός από τη συμπεριφορά του CO2 πρέπει να παρακολουθούνται και οι ενδεχόμενες 
μεταβολές του νερού του σχηματισμού, μεταξύ άλλων και για να μπορούν να διαπιστωθούν 
ενδεχόμενες μετατοπίσεις. 
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Τροπολογία  321 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2· (γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2 και 
των ουσιών που τίθενται σε κίνηση με 
αυτόν τον τρόπο· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η ανίχνευση ουσιών που τίθενται σε κίνηση στο υπέδαφος από διαρροές CO2 συγκαταλέγεται 
στα καθήκοντα παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα 4 του πρωτοκόλλου 
της σύμβασης περί πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη καταλοίπων και 
άλλων ουσιών (πρωτόκολλο του Λονδίνου). Εφόσον η οδηγία θα πρέπει να ισχύει και εντός του 
πεδίου εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, η επέκταση των καθηκόντων επιτήρησης και 
σε τέτοιες ουσίες επιβάλλεται ήδη από το διεθνές δίκαιο. 

 

Τροπολογία  322 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) ανίχνευσης σημαντικών αρνητικών 
επενεργειών στο γύρω περιβάλλον, τους 
ανθρώπινους πληθυσμούς ή χρήστες της 
γύρω βιόσφαιρας· 

(δ) ανίχνευσης αρνητικών επενεργειών στο 
νερό που συμμετέχει στον υδρολογικό 
κύκλο, τους ανθρώπινους πληθυσμούς ή 
χρήστες της γύρω βιόσφαιρας· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η μέχρι τώρα διατύπωση του στοιχείου (δ) είναι πολύ γενική. Η νέα διατύπωση προβαίνει σε 
συγκεκριμενοποίηση και συμπεριλαμβάνει στη ρύθμιση το νερό που συμμετέχει στον υδρολογικό 
κύκλο. 



 

AM\734310EL.doc 72/82 PE409.631v01-00 

  

 

Τροπολογία  323 
Adam Gierek 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) ανίχνευσης σημαντικών αρνητικών 
επενεργειών στο γύρω περιβάλλον, τους 
ανθρώπινους πληθυσμούς ή χρήστες της 
γύρω βιόσφαιρας· 

(δ) ανίχνευσης σημαντικών αρνητικών 
επενεργειών στο γύρω περιβάλλον, τον 
τοπικό πληθυσμό ή χρήστες του 
εξωτερικού μέρους του συγκροτήματος 
αποθήκευσης και της γύρω βιόσφαιρας 
και του υπόγειου μέρους της γεώσφαιράς 
του· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται ακριβέστερος ορισμός του γύρω περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  324 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(στ) επικαιροποίησης της ασφάλειας και 
της ακεραιότητας του τόπου 
αποθήκευσης βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα με βάση ποσοτικά 
κριτήρια αξιολόγησης που θα 
καθορισθούν στις κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά ασαφές. Απαιτούνται συγκεκριμένα 
ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  325 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της πρόκλησης βλάβης στο 
θαλάσσιο περιβάλλον από την αποθήκευση CO2. 

 

Τροπολογία  326 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρακολούθηση θα βασίζεται σε 
σχέδιο παρακολούθησης το οποίο έχει 
μελετηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, έχει δε 
υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια 

2. Η παρακολούθηση θα βασίζεται σε 
σχέδιο παρακολούθησης το οποίο έχει 
μελετηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, έχει δε 
υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια 
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αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 5 και του άρθρου 9 
παράγραφος 5. Το σχέδιο θα 
επικαιροποιείται κατ’ εφαρμογή των 
απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και οπωσδήποτε ανά 
πενταετία ώστε να συνεκτιμώνται οι 
τεχνικές εξελίξεις. Τα επικαιροποιημένα 
σχέδια θα επανυποβάλλονται στην αρμόδια 
αρχή προς έγκριση. 

αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 5 και του άρθρου 9 
παράγραφος 5. Η αρμόδια αρχή πρέπει 
επίσης να διεξάγει την επικύρωση και την 
επαλήθευση. Το σχέδιο θα 
επικαιροποιείται κατ’ εφαρμογή των 
απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και οπωσδήποτε ανά 
πενταετία ώστε να συνεκτιμώνται οι 
τεχνικές εξελίξεις. Τα επικαιροποιημένα 
σχέδια θα επανυποβάλλονται στην αρμόδια 
αρχή προς έγκριση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διεξαγωγή της αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  327 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 14 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με συχνότητα την οποία ορίζει η αρμόδια 
αρχή, και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία 
φορά κατ’ έτος, ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή: 

Με συχνότητα την οποία ορίζει η αρμόδια 
αρχή, και οπωσδήποτε τουλάχιστον μία 
φορά κατ’ έτος, ο φορέας εκμετάλλευσης 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, βάσει ενός 
εναρμονισμένου προτύπου υποβολής 
εκθέσεων ώστε να διασφαλίζεται η 
συνέπεια και η διαφάνεια των 
παρεχόμενων πληροφοριών: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τη διασφάλιση συνέπειας και διαφάνειας, απαιτείται ένα κοινό πρότυπο υποβολής 
εκθέσεων. 
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Τροπολογία  328 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις 
τουλάχιστον ανά έτος. Στο πλαίσιο των 
επιθεωρήσεων αυτών, εξετάζονται οι 
σχετικές μονάδες έγχυσης και 
παρακολούθησης, καθώς και το πλήρες 
φάσμα των συναφών επενεργειών του 
συγκροτήματος αποθήκευσης στο 
περιβάλλον. 

3. Διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις 
ανά έτος τα πρώτα δέκα έτη από την 
έναρξη της έγχυσης και στη συνέχεια όσο 
συχνά θεωρείται απαραίτητο από την 
αρμόδια αρχή. Στο πλαίσιο των 
επιθεωρήσεων αυτών, εξετάζονται οι 
σχετικές μονάδες έγχυσης και 
παρακολούθησης, καθώς και το πλήρες 
φάσμα των συναφών επενεργειών του 
συγκροτήματος αποθήκευσης στο 
περιβάλλον. 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 
διαρροών οι οποίες μπορεί να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, όπως 
ορίζεται από τα κριτήρια που θα 
καθορισθούν στις κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3, ο φορέας εκμετάλλευσης 
να ειδοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή 
και να λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Απαιτούνται συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές αναφοράς. 

 

Τροπολογία  330 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η δεσμευτική επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται 
συνεκτικότητα στην εφαρμογή των απαιτήσεων. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στις εν λόγω πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  331 
Lambert van Nistelrooij 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των ρημάτων «ζητώ» και «απαιτώ». Ο όρος «απαιτήσει» 
θα ενισχύσει τη συμπεριφορά της αρμόδιας αρχής. 

 

Τροπολογία  332 
Adam Gierek 

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 τα πάσης φύσεως μέτρα 
που απορρέουν από υποχρεώσεις και άλλες 
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, 
έως ότου η ευθύνη του συγκροτήματος 
αποθήκευσης μεταβιβασθεί στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 4. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης θα είναι επίσης υπεύθυνος, 
πριν από τη μεταβίβαση, για τη σφράγιση και 
την εξασφάλιση του τόπου αποθήκευσης και 
την απομάκρυνση του πάσης φύσεως 
εξοπλισμού. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Αφού κλείσουν, η ευθύνη για τους τόπους αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
πρέπει να ανήκει σε μια (εθνική) τοπική αρχή, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και το δίκαιο 
του οικείου κράτους μέλους. 
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Τροπολογία  333 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
εκμετάλλευσης πρέπει να παραμένει 
υπεύθυνος για 100 τουλάχιστον έτη μετά το 
κλείσιμο ενός τόπου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τους γεωλόγους, προβλήματα μπορούν να εμφανισθούν ακόμη και μετά την 
παρέλευση 100 και πλέον ετών από το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  334 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 

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 
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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.  

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. Το κλείσιμο ολοκληρώνεται από τον 
φορέα εκμετάλλευσης μόνο μετά από τη 
σφράγιση του τόπου αποθήκευσης και την 
απομάκρυνση του εξοπλισμού έγχυσης..  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη, πρώτον, για να μπορεί γενικότερα να εφαρμοστεί η 
ρύθμιση του άρθρου 18 παράγρ. 1 και δεύτερον, για να αποτραπεί η μεταβίβαση της ευθύνης για 
τον κλειστό τόπο αποθήκευσης στην αρμόδια αρχή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση και 
η πλήρης απομάκρυνση του εξοπλισμού έγχυσης.  

 

Τροπολογία  335 
Adam Gierek 

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 

4. Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο (γ), η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους παραμένει 
υπεύθυνη για τη συντήρηση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και 
για την υποβολή εκθέσεων και τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή των 
απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Είναι επίσης υπεύθυνη για τις πάσης 
φύσεως παρεπόμενες υποχρεώσεις βάσει 
άλλων σχετικών διατάξεων της κοινοτικής και 
της εθνικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
της μακροπρόθεσμης διαδικασίας χημικής 
εξουδετέρωσης του CO2 σε γεωλογικές δομές. 
Οι απαιτήσεις μετά το κλείσιμο κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας εκπληρώνονται με βάση 
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επικαιροποιείται όπως κρίνεται αναγκαίο. το προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο που 
έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 7 παράγραφος 7 και του άρθρου 9 
παράγραφος 7, το οποίο σχέδιο 
επικαιροποιείται όπως κρίνεται αναγκαίο. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της χημικής εξουδετέρωσης του CO2, έχοντας 
κατά νου μελλοντικά συμφέροντα που συνδέονται με την εκμετάλλευση περιοχών που 
προορίζονται για τόπους αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  336 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 και 
βάσει άλλων σχετικών διατάξεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ τη συνολική 
ευθύνη διατηρεί ο φορέας εκμετάλλευσης. 
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. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η μεταβίβαση των πάσης φύσεως παρεπόμενων υποχρεώσεων στην αρμόδια αρχή στέλνει 
εσφαλμένα μηνύματα στους δυνητικούς επενδυτές. Πρέπει να εφαρμοσθούν άλλες διατάξεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως εκείνες της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα σύστημα ευθύνης που θα συνάδει περισσότερο προς την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 

 

Τροπολογία  337 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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. Εάν 
η αρμόδια αρχή λάβει η ίδια τα μέτρα αυτά, 
ζητεί από τον φορέα εκμετάλλευσης την 
κάλυψη των δαπανών. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό, γίνεται χρήση της οικονομικής 
εγγύησης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Gemäß Absatz 4 sollen im Falle des vorzeitigen Entzugs einer Speichergenehmigung (wegen 
signifikanter Unregelmäßigkeiten oder mangelnder Betreiberzuverlässigkeit) die 
Nachsorgeanforderungen auf die zuständige Behörde übergehen. Im Falle der 
ordnungsgemäßen Schließung bleibt dafür der Betreiber verantwortlich (Art. 17 Abs. 2).  Im 
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Falle der Schließung aufgrund von Pflichtwidrigkeiten ist es daher erforderlich, dass der 
Betreiber jedenfalls finanziell ebenfalls weiterhin verantwortlich bleibt und von der Behörde 
(wie bei Art. 16) in Regress genommen wird bzw. hierfür die finanzielle Sicherheit genutzt 
wird. 

 

Τροπολογία  338 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 εξακολουθεί να 
ευθύνεται νομικά και οικονομικά για τον τόπο 
και πρέπει να διατηρεί χρηματική εγγύηση ή 
τυχόν άλλο ισοδύναμο εχέγγυο δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
περίπτωση ii). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο φορέας εκμετάλλευσης καλύπτει τις δαπάνες εάν η ενδεχόμενη ζημία συμβεί μετά το κλείσιμο 
του τόπου. 

 
 
 


