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Τροπολογία  339 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει κλείσει 
κατ’ εφαρμογή των στοιχείων α) ή β) του 
άρθρου 17 παράγραφος 1, η ευθύνη για τον 
τόπο που έχει κλείσει μεταβιβάζεται στην 
αρμόδια αρχή μετά την παρέλευση 
διαστήματος 100 ετών και μετά την 
εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στην άδεια αποθήκευσης για τη 
μεταβίβαση της ευθύνης. Για το σκοπό αυτό, 
ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση 
στην οποία τεκμηριώνεται ότι πληρούται το 
κριτήριο αυτό, την οποία υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή ώστε αυτή να εγκρίνει την 
μεταβίβαση της ευθύνης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  340 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει κλείσει 
κατ’ εφαρμογή των στοιχείων α) ή β) του 
άρθρου 17 παράγραφος 1, η ευθύνη για τον 
τόπο που έχει κλείσει, συμπεριλαμβανομένων 
των πάσης φύσεως παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων, μεταβιβάζεται στην αρμόδια 

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

εκμετάλλευσης για μεταβατικό διάστημα 
τουλάχιστον 50 ετών μετά το κλείσιμο. Η 
μεταβίβαση στην αρμόδια αρχή 
πραγματοποιείται με τη λήξη της αρχικής 
πεντηκονταετούς περιόδου, μόνον εάν και 
όταν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το 
αποθηκευμένο CO2 θα διατηρείται πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον και 
πληρούνται τα κριτήρια που θεσπίζονται 
στην άδεια αποθήκευσης για τη μεταβίβαση 
της ευθύνης. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση στην οποία 
τεκμηριώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια 
αυτά, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
ώστε αυτή να εγκρίνει την μεταβίβαση της 
ευθύνης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ένα ελάχιστο μεταβατικό διάστημα μετά το κλείσιμο, κατά το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης 
διατηρεί την ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, θα προστατεύει την αρμόδια αρχή από την 
πρόωρη ανάληψη ευθυνών για το αποθηκευμένο CO2. Θα παράσχει επίσης πρόσθετα κίνητρα 
για την ορθή διαχείριση και συντήρηση του τόπου κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του 
τόπου και της περιόδου κλεισίματος, καθώς ο φορέας εκμετάλλευσης θα διατηρεί την ευθύνη 
για ορισμένο χρονικό διάστημα και δεν θα απαλλάσσεται από την εν λόγω ευθύνη μέχρις ότου 
εξακριβωθεί η απομόνωση του αποθηκευμένου CO2 και πληρωθούν όλες οι απαιτήσεις της 
άδειας αποθήκευσης για τη μεταβίβαση της ευθύνης. 

 

Τροπολογία  341 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει κλείσει 
κατ’ εφαρμογή των στοιχείων α) ή β) του 
άρθρου 17 παράγραφος 1, η ευθύνη για τον 
τόπο που έχει κλείσει, συμπεριλαμβανομένων 
των πάσης φύσεως παρεπόμενων νομικών 
υποχρεώσεων, μεταβιβάζεται στην αρμόδια 
αρχή είτε με πρωτοβουλία της τελευταίας ή 
εφόσον το ζητήσει ο φορέας εκμετάλλευσης, 
εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
δείχνουν ότι το αποθηκευμένο CO2 θα 

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

διατηρείται πλήρως απομονωμένο στο αέναο 
μέλλον. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση στην οποία 
τεκμηριώνεται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, 
την οποία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ώστε 
αυτή να εγκρίνει την μεταβίβαση της ευθύνης. 
Ο φορέας εκμετάλλευσης παραμένει 
υπεύθυνος για κάθε ζημία που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα ή αμέλειά του, ακόμη και αν η εν 
λόγω ζημία επέλθει μόνον μετά τη 
μεταβίβαση που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο ενός 
τόπου αποθήκευσης, η μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο στην αρμόδια αρχή δεν είναι 
δίκαιη. Σε περίπτωση υπαιτιότητας ή αμέλειας, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρεί την 
ευθύνη. 

 

Τροπολογία  342 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «στο αέναο μέλλον» είναι ασαφής. Τα κριτήρια για την ακεραιότητα της αποθήκευσης 
και τη μεταβίβαση της ευθύνης απαιτείται να ορίζονται στην οδηγία ή στην άδεια αποθήκευσης.  

 

Τροπολογία  343 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 



 

AM\734311EL.doc 7/74 PE409.632v01-00 

 EL 

Τροπολογία  344 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τις πάσης φύσεως εγκριτικές αποφάσεις 
της αρμόδιας αρχής κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων που έχει υποβάλει ο φορέας 
εκμετάλλευσης και τυχόν άλλων στοιχείων που 
συνεκτιμήθηκαν από την αρμόδια αρχή για να 
καταλήξει στο συμπέρασμά της. Εντός έξι 
μηνών από την υποβολή τους στην Επιτροπή, 
η τελευταία μπορεί να διατυπώσει γνώμη για 
τις εγκριτικές αποφάσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τις πάσης φύσεως εγκριτικές αποφάσεις 
που έχει συντάξει η αρμόδια αρχή κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1.  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι εθνικοί κανονισμοί 
πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες άδειες.  
 

Τροπολογία  346 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τις πάσης φύσεως  εγκριτικές αποφάσεις 
που έχει λάβει η αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 1. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, για τη μεταβίβαση της ευθύνης από τον φορέα 
εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή είναι αρμόδια τα κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  347 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τα πάσης φύσεως σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων που έχει συντάξει η αρμόδια αρχή 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που έχει 

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

υποβάλει ο φορέας εκμετάλλευσης και τυχόν 
άλλων στοιχείων που συνεκτιμήθηκαν από την 
αρμόδια αρχή για να καταλήξει στο 
συμπέρασμά της. Εντός έξι μηνών από την 
υποβολή τους στην Επιτροπή, η τελευταία 
διατυπώνει δεσμευτική γνώμη για τα σχέδια 
εγκριτικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 2α εφαρμόζονται 
επίσης στα σχέδια εγκριτικών αποφάσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η δεσμευτική επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλίζεται 
συνέπεια στην εφαρμογή των απαιτήσεων.  

 

Τροπολογία  348 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 
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Τροπολογία  349 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  350 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία επανεξέτασης σχεδίων αδειών αποθήκευσης θα έχει ως αποτέλεσμα 
καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Εισηγούμαστε ότι οι εθνικοί κανονισμοί 
πρέπει να απαιτούν την ενημέρωση της Επιτροπής όταν εκδίδονται νέες άδειες.  
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Τροπολογία  351 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ' 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, η 
παρακολούθηση συνεχίζεται σε μόνιμη βάση 
για διάστημα τουλάχιστον 30 ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μόνιμη παρακολούθηση πρέπει να διατηρηθεί για διάστημα τουλάχιστον 30 ετών προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα συγκροτήματα αποθήκευσης CO2 είναι ασφαλή και να είναι δυνατή η ενδεχόμενη 
ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση διαρροής.  
Η περίοδος παρακολούθησης του τόπου αποθήκευσης CO2 είναι πολύ σημαντική διότι μετά το συνολικό 
κλείσιμο ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη (πίεση πετρωμάτων, μετανάστευση 
CO2, διαρροές κλπ.). 
Τροπολογία για την προστασία των κρατών μελών από δόλιους ή αμελείς φορείς εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  352 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, πρέπει να 
επιτρέπεται η παύση των τακτικών 
επιθεωρήσεων και η παρακολούθηση μπορεί 
να μειωθεί σε επίπεδο το οποίο επιτρέπει τον 
εντοπισμό διαρροών ή σημαντικών 
ανωμαλιών. Εάν εντοπισθεί οποιαδήποτε 
διαρροή ή σημαντική ανωμαλία, η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα. Εάν το κλείσιμο του τόπου 
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αποθήκευσης ή/και η μεταβίβαση της 
ευθύνης βασίσθηκαν σε ανακριβείς ή ψευδείς 
πληροφορίες, ο φορέας εκμετάλλευσης 
παραμένει υπεύθυνος για το κόστος των 
διορθωτικών μέτρων και για κάθε ζημία που 
προκαλείται στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το 
σχετικό κόστος καθώς και το κόστος 
παρακολούθησης καλύπτονται από το ταμείο 
που αναφέρεται στο άρθρο 19α, το οποίο 
χρηματοδοτείται από τις εισφορές των 
φορέων εκμετάλλευσης και το οποίο 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι τόποι αποθήκευσης εξακολουθούν να συμπεριφέρονται όπως προβλέφθηκε. 

Η παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι το κόστος της παρακολούθησης και των διορθωτικών 
μέτρων μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης αναλαμβάνεται μακροπρόθεσμα από τα κράτη μέλη (και, κατ’ 
επέκταση, από τους φορολογουμένους), εκτός εάν αποδειχθεί υπαιτιότητα ή αμέλεια του φορέα 
εκμετάλλευσης. Για την κάλυψη του κόστους της παρακολούθησης και των διορθωτικών μέτρων μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης είναι δίκαιο να προβλεφθεί ένα ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις 
εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  353 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, μπορεί να 
περιοριστεί η παρακολούθηση τόσο ώστε να 
επιτρέπει τον εντοπισμό διαρροών ή 
σημαντικών ανωμαλιών. Εάν εντοπιστούν 
τυχόν διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες, 
εντείνεται η παρακολούθηση όπως απαιτείται 
για να αξιολογηθούν η κλίμακα του 
προβλήματος και η αποτελεσματικότητα των 
διορθωτικών μέτρων. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Η εξουσιοδότηση παύσης της παρακολούθησης μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης θα καθιστούσε 
δυνατή την ανίχνευση διαρροών, που με τη σειρά της θα είχε ως αποτέλεσμα την επανέναρξη 
της παρακολούθησης, μόνον αφού έχει ήδη προκληθεί ζημία. Αντ’ αυτού πρέπει να διατηρηθεί 
ένα καθεστώς που θα επιτρέπει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο παρακολούθησης. 

 

Τροπολογία  354 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, η 
παρακολούθηση μπορεί να μειωθεί σε επίπεδο 
το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό τυχόν 
διαρροών ή σημαντικών ανωμαλιών. Εάν 
εντοπιστούν τυχόν διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες, η παρακολούθηση 
εντατικοποιείται όπως απαιτείται για να 
αξιολογηθούν η κλίμακα του προβλήματος και 
η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών 
μέτρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται παρακολούθηση μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή. 

 

Τροπολογία  355 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, 
μπορεί να σταματήσει η παρακολούθηση. 
Ωστόσο, εάν εντοπιστούν τυχόν διαρροές ή 

5. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης κατ’ 
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, η 
παρακολούθηση συνεχίζεται για τα 
επόμενα 100 έτη. Με τη λήξη της εν λόγω 
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σημαντικές ανωμαλίες, επανενεργοποιείται 
η παρακολούθηση όπως απαιτείται για να 
αξιολογηθούν η κλίμακα του προβλήματος 
και η αποτελεσματικότητα των 
διορθωτικών μέτρων.  

περιόδου, μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 
Ωστόσο, εάν εντοπιστούν τυχόν διαρροές ή 
σημαντικές ανωμαλίες, επανενεργοποιείται 
η παρακολούθηση όπως απαιτείται για να 
αξιολογηθούν η κλίμακα του προβλήματος 
και η αποτελεσματικότητα των 
διορθωτικών μέτρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  356 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο παρακολούθησης στον τόπο αποθήκευσης 
μετά το κλείσιμό του και μέχρι την πλήρη σταθεροποίηση του CO2 που έχει εγχυθεί. 
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Τροπολογία  357 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

6. Η περίοδος παρακολούθησης μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης μπορεί να 
παραταθεί ή να επανενεργοποιηθεί εάν 
εντοπισθούν τυχόν διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μόνιμη παρακολούθηση πρέπει να διατηρηθεί για διάστημα τουλάχιστον 30 ετών προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα συγκροτήματα αποθήκευσης CO2 είναι ασφαλή και να είναι δυνατή η ενδεχόμενη 
ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση διαρροής. 
 
Η περίοδος παρακολούθησης του τόπου αποθήκευσης CO2 είναι πολύ σημαντική διότι μετά το συνολικό 
κλείσιμο ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη (πίεση πετρωμάτων, μετανάστευση 
CO2, διαρροές κλπ.). 
 

Τροπολογία για την προστασία των κρατών μελών από δόλιους ή αμελείς φορείς εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  358 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

6. Εάν εντοπισθούν τυχόν διαρροές ή 
σημαντικές ανωμαλίες, η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. 
Εάν το κλείσιμο του τόπου αποθήκευσης 
βασίσθηκε σε ανακριβείς ή ψευδείς 
πληροφορίες, ο φορέας εκμετάλλευσης 
καλύπτει το κόστος των διορθωτικών μέτρων 
και παραμένει υπεύθυνος για κάθε ζημία που 
προκαλείται στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το 
κόστος καλύπτεται από το ταμείο που 
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συστήνεται δυνάμει του άρθρου 19α, το οποίο 
χρηματοδοτείται από τις εισφορές των 
φορέων εκμετάλλευσης και το οποίο 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η μεταβίβαση της ευθύνης πραγματοποιήθηκε βάσει ψευδών πληροφοριών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης οφείλει να καταβάλει το κόστος της αποκατάστασης τυχόν ζημιών στο 
περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 

 

Τροπολογία  359 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

6. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 
1 έως 4, δεν ανακτώνται από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης οι πραγματοποιούμενες 
δαπάνες. Αυτό δεν ισχύει όταν, λόγω 
υπαιτιότητας ή αμέλειας του φορέα 
εκμετάλλευσης, το κλείσιμο ενός τόπου 
αποθήκευσης βασίζεται σε ανακριβείς ή 
ψευδείς πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, 
ο φορέας εκμετάλλευσης παραμένει 
υπεύθυνος για το κόστος των διορθωτικών 
μέτρων για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών 
στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το σχετικό κόστος 
καθώς και το κόστος παρακολούθησης 
καλύπτεται από το ταμείο που αναφέρεται 
στο άρθρο 19α, το οποίο χρηματοδοτείται 
από τις εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης 
και το οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι το κόστος της παρακολούθησης και των 
διορθωτικών μέτρων μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης αναλαμβάνεται μακροπρόθεσμα από τα 
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κράτη μέλη (και, κατ’ επέκταση, από τους φορολογουμένους), εκτός εάν αποδειχθεί υπαιτιότητα 
ή αμέλεια του φορέα εκμετάλλευσης. Για την κάλυψη του κόστους της παρακολούθησης και των 
διορθωτικών μέτρων μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης είναι δίκαιο να προβλεφθεί ένα ταμείο, 
το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης. 

 
 

Τροπολογία  360 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

6. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 
1 έως 4, δεν ανακτώνται από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης οι πραγματοποιούμενες 
δαπάνες. Αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις 
εσφαλμένων στοιχείων, απόκρυψης σχετικών 
πληροφοριών, αμέλειας, εσκεμμένης 
εξαπάτησης ή κατάχρησης. Δεν επηρεάζεται 
η παράγραφος 2 του άρθρου 19. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης 
ακόμη και μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στο δημόσιο, εάν συμβαίνουν όσα αναφέρονται στη δεύτερη 
πρόταση. Η τρίτη πρόταση διασαφηνίζει ότι κατά τα άλλα είναι δυνατή η χρηματοδότηση των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών μέσω του ταμείου του άρθρου 19 παράγραφος 3 (νέα). 

 

Τροπολογία  361 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

6. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 
1 έως 4, δεν ανακτώνται από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης οι πραγματοποιούμενες 
δαπάνες, εκτός εάν προκληθεί ζημία λόγω 
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δαπάνες. υπαιτιότητας ή αμέλειας του φορέα 
εκμετάλλευσης, ακόμη και αν η εν λόγω 
ζημία επέλθει μόνον μετά τη μεταβίβαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 18. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο ενός 
τόπου αποθήκευσης, η μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο στην αρμόδια αρχή δεν είναι 
δίκαιη. Σε περίπτωση υπαιτιότητας ή αμέλειας, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρεί την 
ευθύνη. 

 

Τροπολογία  362 
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 18 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Όποτε έχει κλείσει ένας τόπος 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του στοιχείου γ) 
του άρθρου 17 παράγραφος 1, θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται η μεταβίβαση της ευθύνης 
εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το αποθηκευμένο CO2 
θα διατηρείται σε πλήρη απομόνωση στο 
αέναο μέλλον και αφού έχει σφραγισθεί ο 
τόπος και έχει απομακρυνθεί ο εξοπλισμός 
έγχυσης. 

7. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 4, ανακτώνται από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης οι 
πραγματοποιούμενες δαπάνες, εάν επέλθει 
σημαντική ανωμαλία εξ υπαιτιότητος του 
φορέα εκμετάλλευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μόνιμη παρακολούθηση πρέπει να διατηρηθεί για διάστημα τουλάχιστον 30 ετών προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα συγκροτήματα αποθήκευσης CO2 είναι ασφαλή και να είναι δυνατή η ενδεχόμενη 
ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση διαρροής. 
Η περίοδος παρακολούθησης του τόπου αποθήκευσης CO2 είναι πολύ σημαντική διότι μετά το συνολικό 
κλείσιμο ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη (πίεση πετρωμάτων, μετανάστευση 
CO2, διαρροές κλπ.). 
Τροπολογία για την προστασία των κρατών μελών από δόλιους ή αμελείς φορείς εκμετάλλευσης. 
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Τροπολογία  363 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε ο υποψήφιος, πριν από την υποβολή της 
αίτησης για άδεια αποθήκευσης, να έχει προβεί 
σε επαρκείς χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 
μέσω χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου εχεγγύου, με βάση λεπτομέρειες 
εφαρμογής που θα αποφασίσουν η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.  

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Οι χρηματοοικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνολογίας CCS μπορούν 
να προκύψουν από πληρωμές δικαιωμάτων εκπομπών. 
 

Τροπολογία  364 
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος, πριν από την υποβολή της 
αίτησης για άδεια αποθήκευσης, να έχει 
προβεί σε επαρκείς δεσμεύσεις, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου εχεγγύου, με βάση λεπτομέρειες 
εφαρμογής που θα αποφασίσουν τα κράτη 
μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος, να έχει προβεί σε επαρκείς 
δεσμεύσεις, μέσω χρηματικής εγγύησης ή 
τυχόν άλλου ισοδύναμου εχεγγύου, μετά από 
διαφανή έλεγχο της φερεγγυότητάς του και 
εκτίμηση, βάσει του κινδύνου, του 
ενδεχομένου ύψους ζημίας κατά την έναρξη 
της αποθήκευσης, ώστε να διασφαλίζεται η 
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όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει 
της άδειας που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών κλεισίματος και των διατάξεων 
για μετά το κλείσιμο, καθώς και τυχόν 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ένταξη 
με βάση την οδηγία 2003/87/EΚ. 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν βάσει της άδειας που εκδίδεται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
κλεισίματος και των διατάξεων για μετά το 
κλείσιμο, καθώς και τυχόν υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την ένταξη με βάση την 
οδηγία 2003/87/EΚ. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκούς ύψους 
εγγύησης.  
 

Τροπολογία  365 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση παροχής χρηματικής εγγύησης πριν από την υποβολή της αίτησης είναι υπερβολικά 
αυστηρή και δαπανηρή. Η χρηματική εγγύηση είναι όμως απαραίτητη πριν από τη χορήγηση της 
άδειας. 
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Το ύψος της χρηματικής εγγύησης πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο ΕΕ και να ορίζεται έτσι 
ώστε να είναι επαρκές.  
 

Τροπολογία  366 
Holger Krahmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση παροχής χρηματικής εγγύησης πριν από την υποβολή της αίτησης είναι υπερβολικά 
αυστηρή και δαπανηρή. Η χρηματική εγγύηση είναι όμως απαραίτητη πριν από τη χορήγηση της 
άδειας. 

Τροπολογία  367 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος, πριν από την υποβολή της 
αίτησης για άδεια αποθήκευσης, να έχει 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποφυγή περιττών υψηλών εξόδων. 

Τροπολογία  368 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
στην ΕΕ και να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση του ανταγωνισμού, η Επιτροπή πρέπει να 
παράσχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον υπολογισμό της κατάλληλης 
χρηματικής εγγύησης και να ορίσει ένα ελάχιστο ποσό για τη χρηματική εγγύηση. 

Τροπολογία  369 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
υποψήφιος, πριν από την υποβολή της 
αίτησης για άδεια αποθήκευσης, να έχει 
προβεί σε επαρκείς δεσμεύσεις, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου εχεγγύου, με βάση 
λεπτομέρειες εφαρμογής που θα 
αποφασίσουν τα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλίζεται η εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της 
άδειας που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών κλεισίματος και των 
διατάξεων για μετά το κλείσιμο, καθώς και 
τυχόν υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
την ένταξη με βάση την οδηγία 
2003/87/EΚ και την οδηγία 2004/35/ΕΚ. 
Η χρηματική εγγύηση πρέπει να ορίζεται 
σε επίπεδο που καλύπτει την ευθύνη 
τυχόν ζημιών που προκαλούνται σε 
τρίτους καθώς και το κόστος 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής 
ζημίας, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι 
κατώτερη του (των) [x] δισεκατομμυρίου 
(-ων) EUR.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματική εγγύηση. 
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Τροπολογία  370 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
1α. Η χρηματική εγγύηση 
αναπροσαρμόζεται περιοδικά 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
αλλαγές στον εκτιμώμενο κίνδυνο 
διαρροής, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεχόμενης παράτασης της ισχύος της 
χρηματικής εγγύησης ακόμη και μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια 
αρχή δυνάμει του άρθρου 18. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανεξάρτητα από τον κίνδυνο διαρροής, η χρηματική εγγύηση θα παραμένει σε ισχύ μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή. Η χρηματική εγγύηση καλύπτει τη διατήρηση της 
παρακολούθησης και ενδεχομένως τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται στην τροπολογία 
του άρθρου 18.  

Τροπολογία  371 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η χρηματική εγγύηση ή τυχόν άλλο 
ισοδύναμο εχέγγυο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διατηρείται: 

2. Η χρηματική εγγύηση ή τυχόν άλλο 
ισοδύναμο εχέγγυο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διατηρείται σε ισχύ και 
παράγει τα αποτελέσματά της: 

(α) μετά το κλείσιμο ενός τόπου 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
17 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), έως 
ότου μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή η 
ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφοι 1 

(α) μετά το κλείσιμο ενός τόπου 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
17 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), έως 
ότου μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή η 
ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφοι 1 
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έως 4· έως 4, λαμβάνοντας υπόψη την 
παράγραφο 1α, κατά περίπτωση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανεξάρτητα από τον κίνδυνο διαρροής, η χρηματική εγγύηση θα παραμένει σε ισχύ μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή. Η χρηματική εγγύηση καλύπτει τη διατήρηση της 
παρακολούθησης και ενδεχομένως τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται στην τροπολογία 
του άρθρου 18. 

Τροπολογία  372 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Από την έναρξη της έγχυσης CO2 
μέχρι το κλείσιμο του τόπου 
αποθήκευσης, ο φορέας εκμετάλλευσης 
πρέπει να καταβάλλει σε ταμείο στο τέλος 
κάθε έτους το 2% της αξίας των 
εκάστοτε δικαιωμάτων που δεν 
υποχρεώθηκαν να καταβάλουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/EΚ κατά το αντίστοιχο 
έτος για την αποθήκευση του CO2 στον 
συγκεκριμένο τόπο αποθήκευσης. Το 
ταμείο αυτό εξυπηρετεί τη 
χρηματοδότηση των δαπανών που 
προκύπτουν μετά τη μεταβίβαση της 
ευθύνης στην αρμόδια αρχή. Το ταμείο 
αυτό θα συσταθεί από τα κράτη μέλη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ακόμη και μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια αρχή απαιτούνται πόροι για τη 
στελέχωση, την παρακολούθηση, για τυχόν μέτρα αποκατάστασης, για την τρέχουσα συντήρηση 
και για αποζημιώσεις σε περίπτωση διαρροών ή άλλων ζημιών. Η παρακολούθηση και ιδίως οι 
τρισδιάστατες σεισμολογικές μελέτες απαιτούν πολλή εργασία και είναι δαπανηρές, ενώ η 
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παρακολούθηση των φρεάτων και οι ενδεχόμενες νέες γεωτρήσεις και το κλείσιμό τους 
μπορούν να απαιτήσουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Πρέπει να υπάρξει η σχετική πρόβλεψη 
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Τροπολογία  373 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19α 
 Αποθεματικό ταμείο 
 Σε κάθε κράτος μέλος, συστήνεται ένα 

χωριστό αποθεματικό ταμείο, το οποίο 
συντηρείται από τις ετήσιες εισφορές των 
φορέων εκμετάλλευσης του τόπου 
αποθήκευσης με την έναρξη της έγχυσης 
CO2. Η αρμόδια αρχή τηρεί και 
διαχειρίζεται το εν λόγω ταμείο. Οι 
εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης 
συνδέονται με τη χωρητικότητα του 
τόπου αποθήκευσης σε μονάδες όγκου 
CO2, , τις προηγούμενες επιδόσεις του 
φορέα εκμετάλλευσης και τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου του τόπου, 
σύμφωνα με τις παραμέτρους που 
ορίζονται στο παράρτημα I. Οι εισφορές 
συνεχίζονται έως ότου ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση της ευθύνης στην αρμόδια 
αρχή. Το ταμείο χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη του κόστους της 
παρακολούθησης, της εποπτείας και της 
αποκατάστασης που αναλαμβάνει η 
αρμόδια αρχή μετά τη μεταβίβαση της 
ευθύνης, και κατ’ εξαίρεση επίσης πριν 
από την εν λόγω μεταβίβαση, όταν η 
ευθύνη δεν καλύπτεται από την οδηγία 
2004/35/ΕΚ ή την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
ή/και εάν η χρηματική εγγύηση είναι 
ανεπαρκής ή δεν είναι διαθέσιμη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η σύσταση ενός χωριστού αποθεματικού ταμείου θα παράσχει πρόσθετη χρηματική ασφάλεια 
στα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους της παρακολούθησης, της εποπτείας και της 
αποκατάστασης μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης για τους τόπους αποθήκευσης από τους φορείς 
εκμετάλλευσης. Θα αποτελέσει επίσης συμπληρωματική πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη σε 
περιπτώσεις οικονομικής αφερεγγυότητας των φορέων εκμετάλλευσης ή απρόβλεπτων 
ζητημάτων ευθύνης που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2004/35/ΕΚ ή την οδηγία 
2003/87/ΕΚ. 

Τροπολογία  374 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 19 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19α 
 Σε κάθε κράτος μέλος, συστήνεται ένα 

χωριστό αποθεματικό ταμείο, το οποίο 
συντηρείται από τις ετήσιες εισφορές των 
φορέων εκμετάλλευσης του τόπου 
αποθήκευσης και των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρμόδια αρχή 
τηρεί και διαχειρίζεται το εν λόγω ταμείο. 
Οι εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης 
είναι ανάλογες προς τη χωρητικότητα του 
τόπου αποθήκευσης σε μονάδες όγκου 
CO2, , τις προηγούμενες επιδόσεις του 
φορέα εκμετάλλευσης και τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου του τόπου, 
σύμφωνα με τις παραμέτρους που 
ορίζονται στο παράρτημα I. Οι εισφορές 
παύουν μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης 
στην αρμόδια αρχή. Το ταμείο 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη του 
κόστους της παρακολούθησης και των 
διορθωτικών μέτρων καθώς και του 
κόστους αποκατάστασης παραδοσιακών 
ζημιών (π.χ. βλάβες στην υγεία, ζημίες σε 
περιουσιακά στοιχεία κλπ.) και 
περιβαλλοντικών ζημιών μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης, και κατ’ 
εξαίρεση επίσης πριν από την εν λόγω 
μεταβίβαση, όταν η ευθύνη δεν 
καλύπτεται από την οδηγία 2004/35/ΕΚ ή 
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την οδηγία 2003/87/ΕΚ ή/και εάν η 
χρηματική εγγύηση είναι ανεπαρκής ή δεν 
είναι διαθέσιμη.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και οι φορείς εκμετάλλευσης τόπων πρέπει να 
συνεισφέρουν από κοινού σε ένα ταμείο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη του κόστους της 
παρακολούθησης και των διορθωτικών μέτρων καθώς και του κόστους της αποκατάστασης 
ζημιών μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης. 

Τροπολογία  375 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δυνητικοί 
χρήστες είναι σε θέση να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς CO2 και 
σε τόπους αποθήκευσης για σκοπούς 
αποθήκευσης του παραγόμενου και 
δεσμευόμενου CO2, σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 4. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι νέοι αγωγοί που εγκρίνονται 
πρέπει γενικά να είναι σχεδιασμένοι κατά 
τρόπον ώστε να είναι καταρχήν 
κατάλληλοι να δεχθούν οποιοδήποτε 
ρεύμα CO2 μιας ορισμένης ελαχίστης 
ποιότητας. Η τιμή αυτή πρέπει να 
καθορίζεται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή μπορούν να αποτραπούν ο περιορισμός πρόσβασης και οι διακρίσεις 
εξαιτίας υποτιθέμενης τεχνικής ασυμβατότητας. Επιπροσθέτως, κάθε κατασκευαστής 
εγκατάστασης στην Ευρώπη θα είναι βέβαιος ότι το CO2 του –εφόσον το επεξεργάζεται έτσι 
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ώστε να πληροί συγκεκριμένα ποιοτικά πρότυπα– δεν θα αποκλειστεί λόγω τεχνικής 
ασυμβατότητας από το δίκτυο μεταφοράς. 

 

Τροπολογία  376 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δυνητικοί 
χρήστες είναι σε θέση να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς CO2 και 
σε τόπους αποθήκευσης για σκοπούς 
αποθήκευσης του παραγόμενου και 
δεσμευόμενου CO2, σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 έως 4. Ωστόσο, οι χρήστες 
αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος της 
πρόσβασης στα εν λόγω δίκτυα και στους 
τόπους.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καλύπτουν το κόστος μεταφοράς (και τελικά 
αποθήκευσης) των εκπομπών CO2 που παράγουν. 

 

Τροπολογία  377 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πρόσβαση παρέχεται κατά τρόπο που 
καθορίζει το κράτος μέλος και 
πραγματοποιείται από μεταφορείς, οι 
οποίοι είναι πλήρως διαχωρισμένοι τόσο 
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συνεκτιμώντας: από τους φορείς εκμετάλλευσης τόπων 
αποθήκευσης όσο και από τους χρήστες 
(δηλαδή τους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας). Το κράτος μέλος εφαρμόζει 
τους στόχους της δίκαιης και ανοικτής 
πρόσβασης, συνεκτιμώντας: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλίζεται ελεύθερος ανταγωνισμός και ίση πρόσβαση, οι μεταφορείς 
πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένοι τόσο από τους φορείς εκμετάλλευσης τόπων 
αποθήκευσης όσο και από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  378 
Δημήτριος Παπαδημούλης, Umberto Guidoni 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ανοικτή πρόσβαση πρέπει να διασφαλίζεται από τα κράτη μέλη με διάφανα και αντικειμενικά 
κριτήρια. 
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Τροπολογία  379 
Richard Seeber 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πρόσβαση παρέχεται κατά τρόπο που 
καθορίζει το κράτος μέλος. Το κράτος 
μέλος εφαρμόζει την αρχή της ανοικτής 
πρόσβασης υπό όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις συνεκτιμώντας: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «δίκαιη» σε ένα νομικό κείμενο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ερμηνείας, καθώς 
περιέχει ένα υποκειμενικό και ένα ηθικό στοιχείο, ενώ η έκφραση «που δεν εισάγει διακρίσεις» 
είναι συνηθισμένη. 

 

Τροπολογία  380 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η δίκαιη, ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση είναι απολύτως καθοριστική για τους 
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εκάστοτε φορείς εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  381 
Riitta Myller 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
πρόσβαση παρέχεται κατά τρόπο που 
καθορίζει το κράτος μέλος. Το κράτος 
μέλος διασφαλίζει δίκαιη και ανοικτή 
πρόσβαση, συνεκτιμώντας: 

Or. fi 

 

Τροπολογία  382 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τη χωρητικότητα αποθήκευσης η οποία 
διατίθεται ή μπορεί εύλογα να διατεθεί 
εντός των περιοχών που καθορίζονται 
βάσει του άρθρου 4, και τη δυναμικότητα 
μεταφοράς η οποία διατίθεται ή μπορεί 
εύλογα να διατεθεί· 

(α) τη χωρητικότητα αποθήκευσης η οποία 
διατίθεται εντός των περιοχών που 
καθορίζονται βάσει του άρθρου 4, και τη 
δυναμικότητα μεταφοράς η οποία 
διατίθεται·  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται διαγραφή της φράσης «μπορεί εύλογα να διατεθεί» – κατά την εκτίμησή μας, κάτι 
τέτοιο θα αντιστοιχεί σε υποχρέωση παράτασης. Στο πλαίσιο της οικονομικής βιωσιμότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος της επένδυσης, πρέπει να είναι δυνατή η σύναψη 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων με πελάτες σχετικά με την πρόσβαση στον δίκτυο μεταφοράς/στον 
τόπο αποθήκευσης. 
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Τροπολογία  383 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) το ποσοστό των υποχρεώσεών του 
μείωσης του CO2 κατ’ εφαρμογή διεθνών 
νομικών μέσων και κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων, τις οποίες 
υποχρεώσεις σκοπεύει να εκπληρώσει 
μέσω της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς·  

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαγραφή ολόκληρης της φράσης. Η συμπερίληψη της ειδικής υποχρέωσης μείωσης βάσει 
διεθνών και ευρωπαϊκών συμφωνιών ή προτύπων κατά την εφαρμογή των κανονισμών 
πρόσβασης στο εθνικό δίκαιο είναι άσκοπη και ενδέχεται να προκαλέσει άνιση μεταχείριση των 
φορέων εκμετάλλευσης στα διάφορα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  384 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) την ανάγκη κάλυψης των δεόντως 
τεκμηριωμένων εύλογων αναγκών του 
ιδιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης του 
τόπου αποθήκευσης ή του δικτύου 
μεταφοράς CO2 και των συμφερόντων 
όλων των άλλων χρηστών του τόπου 
αποθήκευσης ή του δικτύου μεταφοράς ή 
των συναφών μονάδων διεργασίας ή 
χειρισμού που μπορεί να επηρεαστούν· και  

(δ) την ανάγκη κάλυψης των δεόντως 
τεκμηριωμένων εύλογων αναγκών του 
ιδιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης του 
τόπου αποθήκευσης ή του δικτύου 
μεταφοράς CO2 και των συμφερόντων 
όλων των άλλων χρηστών του τόπου 
αποθήκευσης ή του δικτύου μεταφοράς ή 
των συναφών μονάδων διεργασίας ή 
χειρισμού που μπορεί να επηρεαστούν. Οι 
εύλογες αυτές ανάγκες του ιδιοκτήτη ή 
του φορέα εκμετάλλευσης του τόπου 
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αποθήκευσης ή του δικτύου μεταφοράς 
CO2 είναι πρωτίστως η ασφαλής 
δυνατότητα μεταφοράς/αποθήκευσης του 
ρεύματος CO2 που παράγουν/παγιδεύουν 
οι ίδιοι σε σχέση με τη διαθέσιμη 
χωρητικότητα καθώς και η διατήρηση 
της αναγκαίας χρηματικής ασφάλειας για 
την ανάπτυξη της υποδομής ή την 
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι το δικαίωμα των φορέων εκμετάλλευσης των τόπων 
αποθήκευσης/δικτύων μεταφοράς CO2 να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις CCS ή τη 
χωρητικότητα αποθήκευσης για το δικό τους ρεύμα CO2 και για την επίτευξη των δικών τους 
υποχρεωτικών στόχων μείωσης των εκπομπών CO2, προκειμένου να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα 
για τις αναγκαίες υψηλές επενδύσεις για την κατασκευή ή την ανάπτυξη των αναγκαίων 
εγκαταστάσεων.  

 

Τροπολογία  385 
Chris Davies 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) την αναγκαιότητα πρόβλεψης 
κατάλληλων διατάξεων για τη θέσπιση 
προϋποθέσεων για τις διασυνοριακές ροές 
και τις ροές διέλευσης CO2 κατά τρόπο 
ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από τη 
γεωγραφική θέση δυνητικών χρηστών 
στην ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι φορείς εκμετάλλευσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα δεν 
θα περιέλθουν σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση λόγω της γεωγραφικής θέσης τους ή των 
δυνητικών περιορισμών στην ανάπτυξη τόπων αποθήκευσης. 
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Τροπολογία  386 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
μεταφοράς CO2 και οι φορείς 
εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης 
μπορεί να αρνούνται την πρόσβαση λόγω 
έλλειψης δυναμικότητας. Για τυχόν τέτοια 
άρνηση θα δίνονται δεόντως 
τεκμηριωμένοι λόγοι. 

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
μεταφοράς CO2 και οι φορείς 
εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης 
μπορεί να αρνούνται την πρόσβαση λόγω 
έλλειψης δυναμικότητας ή εάν κάτι τέτοιο 
είναι οικονομικά ασύμφορο. Για τυχόν 
τέτοια άρνηση θα δίνονται δεόντως 
τεκμηριωμένοι λόγοι. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανάλογοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί των κρατών μελών στον τομέα της αγοράς 
φυσικού αερίου/της μεταφοράς φυσικού αερίου προβλέπουν, καταρχήν, παρόμοιες απαλλαγές, 
οι οποίες είναι εύλογες και αιτιολογημένες.  

 

Τροπολογία  387 
Jerzy Buzek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 
 Απαλλαγές 
 1. Η κύρια νέα υποδομή CCS μπορεί, 

κατόπιν αιτήματος, να απαλλάσσεται, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τις 
διατάξεις του άρθρου 20 υπό τους 
ακόλουθους όρους:  

 (α) ο επενδυτικός κίνδυνος είναι τέτοιος 
ώστε η επένδυση δεν θα πραγματοποιηθεί 
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εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή· 
 (β) η απαλλαγή δεν αποβαίνει σε βάρος 

του ανταγωνισμού ή της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς 
CCS.  

 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποφασίζουν, ανά περίπτωση, σχετικά με 
την απαλλαγή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Εάν η εν λόγω υποδομή 
βρίσκεται στην επικράτεια περισσότερων 
του ενός κρατών μελών, οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν 
από κοινού. Για τη χορήγηση απαλλαγών 
ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 (α) η απαλλαγή μπορεί να αφορά εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει τη δυναμικότητα 
της νέας υποδομής·  

 (β) για τη λήψη της απόφασης χορήγησης 
απαλλαγής, εξετάζεται, ανά περίπτωση, 
το κατά πόσον είναι ανάγκη να 
επιβληθούν όροι σχετικά με τη διάρκεια 
της απαλλαγής και την άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση στην υποδομή. Κατά τη λήψη 
της απόφασης σχετικά με τους όρους 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως η διάρκεια 
των συμβάσεων, το πρόσθετο δυναμικό 
που πρόκειται να κατασκευασθεί, ο 
χρονικός ορίζοντας του έργου και οι 
εθνικές περιστάσεις· 

 (γ) κατά τη χορήγηση απαλλαγής, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει 
σχετικά με τους κανόνες και τους 
μηχανισμούς για τη διαχείριση και την 
κατανομή του δυναμικού, εφόσον αυτό 
δεν εμποδίζει την εκτέλεση 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων· 

 (δ) η απόφαση απαλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων, 
αιτιολογείται δεόντως και δημοσιεύεται.  

 3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
θεσπίζουν μια σαφή και αξιόπιστη 
διαδικασία για την προσφυγή κατά των 
αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει του 
παρόντος άρθρου.  
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 4. Οι προϋποθέσεις της έγκρισης 
απαλλαγής, βάσει του παρόντος άρθρου, 
δεν τροποποιούνται αναδρομικά χωρίς τη 
συμφωνία όλων των μερών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία πρέπει να θεσπίσει μια διάταξη, η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν 
απαλλαγές, υπό σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις, από την υπαγόμενη σε ρυθμίσεις πρόσβαση 
τρίτων στην υποδομή CCS. Η ανάπτυξη της δέσμευσης και της αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα θα απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. Προκειμένου να προσελκυσθούν 
επαρκή κεφάλαια, οι επενδυτές πρέπει να πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την 
απόδοση της επένδυσής τους. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ (δεύτερη οδηγία για το φυσικό αέριο). 

 

Τροπολογία  388 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 20 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 
 Απαλλαγές 
 1. Η κύρια νέα υποδομή CCS μπορεί, 

κατόπιν αιτήματος, να απαλλάσσεται, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, από τις 
διατάξεις του άρθρου 20 υπό τους 
ακόλουθους όρους: 

 (α) ο επενδυτικός κίνδυνος είναι τέτοιος 
ώστε η επένδυση δεν θα πραγματοποιηθεί 
εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή· 

 (β) η απαλλαγή δεν αποβαίνει σε βάρος 
του ανταγωνισμού ή της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς 
CCS.  

 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποφασίζουν, ανά περίπτωση, σχετικά με 
την απαλλαγή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Εάν η εν λόγω υποδομή 
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βρίσκεται στην επικράτεια περισσότερων 
του ενός κρατών μελών, οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν 
από κοινού. Για τη χορήγηση απαλλαγών 
ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 (a) η απαλλαγή μπορεί να αφορά εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει τη δυναμικότητα 
της νέας υποδομής ή μια τροποποιημένη 
ή βελτιωμένη δυναμικότητα εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει· 

 (β) για τη λήψη της απόφασης χορήγησης 
απαλλαγής, εξετάζεται, ανά περίπτωση, 
το κατά πόσον είναι ανάγκη να 
επιβληθούν όροι σχετικά με τη διάρκεια 
της απαλλαγής και την άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση στην υποδομή. Κατά τη λήψη 
της απόφασης σχετικά με τους όρους 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως η διάρκεια 
των συμβάσεων, το πρόσθετο δυναμικό 
που πρόκειται να κατασκευασθεί, ο 
χρονικός ορίζοντας του έργου και οι 
εθνικές περιστάσεις· 

 (γ) κατά τη χορήγηση απαλλαγής, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει 
σχετικά με τους κανόνες και τους 
μηχανισμούς για τη διαχείριση και την 
κατανομή του δυναμικού, εφόσον αυτό 
δεν εμποδίζει την εκτέλεση 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων· 

 (δ) η απόφαση απαλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων, 
αιτιολογείται δεόντως και δημοσιεύεται.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζουμε την πρόταση τροπολογίας της Διεθνούς Ένωσης παραγωγών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (OGP) σχετικά με το άρθρο 20α (νέο) με ορισμένες μικρές αλλαγές. Καθώς δεν 
υπάρχει καμία υποδομή για τη δέσμευση, τη μεταφορά και την παγίδευση CO2, θεωρείται 
ενδεδειγμένο να μπορούν τα κράτη μέλη να χορηγούν απαλλαγές για υπαγόμενη σε ρυθμίσεις 
πρόσβαση τρίτων. Ανάλογοι κανόνες υπάρχουν επίσης αντίστοιχα στους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς για τις εθνικές αγορές φυσικού αερίου (μεταφορά φυσικού αερίου).  
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Τροπολογία  389 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Η επίλυση διασυνοριακών διαφορών 
που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών διέπονται από 
το διεθνές δίκαιο. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Το μέρος της γεώσφαιρας που περιλαμβάνει το συγκρότημα αποθήκευσης μπορεί να αποδειχθεί 
μεγαλύτερο από όσο υποδεικνύουν σήμερα οι γεωλογικές έρευνες και μπορεί να εκτείνεται πέρα 
από τα σύνορα στην επικράτεια τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία  390 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς 
CO2, διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης 
ή διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών εκπληρούν από 
κοινού τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και της υπόλοιπης σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας. Για τα 
διασυνοριακά συγκροτήματα 
αποθήκευσης, αρμόδια για τη χορήγηση 
της άδειας είναι η αντίστοιχη εθνική 
αρχή του κράτους μέλους στου οποίου 
την επικράτεια θα βρίσκεται κατά πάσα 
πιθανότητα το μεγαλύτερο μέρος του 
συγκροτήματος αποθήκευσης. 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Εξυπηρετεί τη διασφάλιση της βεβαιότητας όσον αφορά την αρμοδιότητα και την ευθύνη. 

 

Τροπολογία  391 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων. 
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Τροπολογία  392 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και συντηρεί 
μητρώο όλων των τόπων αποθήκευσης που 
έχουν κλείσει και των γύρω 
συγκροτημάτων αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών της 
έκτασής τους στο χώρο. 

1. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και συντηρεί 
μητρώο όλων των τόπων αποθήκευσης που 
έχουν κλείσει και των γύρω 
συγκροτημάτων αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών της 
έκτασής τους στο χώρο καθώς και άλλων 
σχετικών πληροφοριών για την 
αξιολόγηση του κατά πόσον το 
αποθηκευόμενο CO2 θα παραμείνει 
μόνιμα και πλήρως απομονωμένο.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το μητρώο θα εξασφαλίσει την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προκειμένου να 
μπορούν να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τον τόπο 
αποθήκευσης ή οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον τόπο 
αποθήκευσης. Οι χάρτες από μόνοι τους δεν αρκούν γι’ αυτό. 

 

Τροπολογία  393 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 28 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 28 α 
 Υποστήριξη της φάσης καθιέρωσης 

 Η Επιτροπή θα καταρτίσει, το αργότερο 
μέχρι το τέλος του 2008, σχέδιο 
χρηματοδότησης για την υποστήριξη της 
φάσης καθιέρωσης της CCS. Αυτό το 
χρηματοδοτικό μέσον μπορεί να 
τροφοδοτείται στο διάστημα 2008 - 2012 
με πόρους του κοινοτικού 
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προϋπολογισμού που δεν εκταμιεύθηκαν 
και να χρησιμοποιεί από το 2013 μέρος 
των εσόδων από τον πλειστηριασμό των 
δικαιωμάτων εκπομπών στην ΕΕ. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Μια συγκεκριμένη μορφή χρηματοδότησης της CCS είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της 
ίδιας της δυνατότητας υλοποίησης αυτού του σχεδίου προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πανευρωπαϊκή χρησιμοποίηση και η ευρεία εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών. 

 
 

Τροπολογία  394 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 29 - σημείο 1 - στοιχείο α 
Οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
Παράρτημα I – σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

  

16. Σωληναγωγοί μεταφοράς αερίου, 
πετρελαίου ή χημικών ουσιών και 
σωληναγωγοί μεταφοράς ρευμάτων 
διοξειδίου του άνθρακα για σκοπούς 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, με διάμετρο άνω των 800 
mm και μήκος άνω των 40 km, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
σταθμών ανύψωσης της πίεσης. 

16. Σωληναγωγοί με διάμετρο άνω των 
800 mm και μήκος άνω των 40 km, 
μεταφοράς:  

 (α) αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών· 

 (β) ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
σταθμών ανύψωσης της πίεσης, για 
σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο προτεινόμενος ορισμός πρέπει να αποσαφηνισθεί. Η ερμηνεία μας είναι ότι οι συναφείς 
σταθμοί ανύψωσης της πίεσης και οι σωληναγωγοί που χαρακτηρίζονται στον ορισμό 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ανεξάρτητα από το μεταφερόμενο ρεύμα. Επομένως, προτείνουμε το ακόλουθο 
κείμενο. 

 

Τροπολογία  395 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 –στοιχείο α 
Οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
Παράρτημα I – σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

16. Σωληναγωγοί μεταφοράς αερίου, 
πετρελαίου ή χημικών ουσιών και 
σωληναγωγοί μεταφοράς ρευμάτων 
διοξειδίου του άνθρακα για σκοπούς 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, με διάμετρο άνω των 800 
mm και μήκος άνω των 40 km, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
σταθμών ανύψωσης της πίεσης. 

16. Σωληναγωγοί μεταφοράς αερίου, 
πετρελαίου ή χημικών ουσιών και 
σωληναγωγοί μεταφοράς ρευμάτων 
διοξειδίου του άνθρακα για σκοπούς 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, με διάμετρο άνω των 800 
mm και μήκος άνω των 40 km. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με τη φράση «συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της πίεσης» χωρίς 
κατώτερα όρια δυναμικότητας, το πεδίο εφαρμογής της εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων επεκτείνεται αδικαιολόγητα. Οι σταθμοί ανύψωσης της πίεσης θα υπόκεινται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως συμβαίνει έως τώρα, μόνον εάν πληρούνται 
ορισμένες κατηγορίες μεγέθους και όχι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατώτερα όρια.  
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Τροπολογία  396 
Chris Davies 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 30 - σημείο - 1 (νέο) 
Οδηγία 96/61/ΕΚ 
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφοι 3 έως 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  
  
 Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 

96/61/ΕΚ, διαγράφονται η τρίτη, η 
τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη 
υποπαράγραφος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής του 2003 απαγόρευσε τη χρήση της οδηγίας 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) του 1996 για τη 
ρύθμιση των εκπομπών CO2 μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση ορισμένες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη περιορισμού των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου και, επομένως, η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης άλλων εργαλείων 
επιπλέον της οδηγίας για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, όπως για παράδειγμα πρότυπα 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές βασισμένα στην παραγωγή, καθιστά πλέον την 
απαγόρευση αυτή μη ενδεδειγμένη και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί. 

 

Τροπολογία  397 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 30 - σημείο - 1 (νέο) 
Οδηγία 96/61/ΕΚ 
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφοι 3 έως 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

  
 Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 

96/61/ΕΚ, διαγράφονται η τρίτη, η 
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τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη 
υποπαράγραφος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής του 2003 απαγόρευσε τη χρήση της οδηγίας 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) του 1996 για τη 
ρύθμιση των εκπομπών CO2 μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση ορισμένες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη περιορισμού των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου και, επομένως, η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης άλλων εργαλείων 
επιπλέον της οδηγίας για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, όπως για παράδειγμα πρότυπα 
επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές βασισμένα στην παραγωγή, καθιστά πλέον την 
απαγόρευση αυτή μη ενδεδειγμένη και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί. 

 

Τροπολογία  398 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 31 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι – περίπτωση 3 α  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

- έγχυση ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα 
για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς οι οποίοι για φυσικούς 
λόγους είναι μόνιμα ακατάλληλοι για 
άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι η έγχυση 
αυτή επιτρέπεται βάσει της οδηγίας 
XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)· 

 - έγχυση ρευμάτων διοξειδίου του 
άνθρακα για σκοπούς αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι για 
φυσικούς λόγους είναι μόνιμα 
ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς, και οι 
οποίοι θεωρούνται απομονωμένοι 
σχηματισμοί όσον αφορά τη 
μετανάστευση CO2 , υπό τον όρο ότι η 
έγχυση αυτή επιτρέπεται βάσει της οδηγίας 
XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Χάριν της αρχής της προφύλαξης, το άρθρο 31 του σχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί. 
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Τροπολογία  399 
Holger Krahmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 9α»  

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

 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η CCS βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης. Σήμερα δεν διαφαίνονται 
ακόμα κατάλληλες μεγάλης κλίμακας τεχνικές λύσεις ούτε για τη δέσμευση του CO2 ούτε για τη 
μεταφορά και την αποθήκευση του δεσμευμένου CO2. Ως εκ τούτου, μια τέτοια τεχνολογία δεν 
μπορεί να αποτελέσει ακόμα αντικείμενο νομικών υποχρεώσεων. Έτσι θα έπρεπε λογικά να 
αποκλειστεί και η υποχρέωση ικανότητας δέσμευσης όσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η βιώσιμη εφαρμογή ολόκληρης της αλυσίδας της τεχνολογίας 
CCS. 
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Τροπολογία  400 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 32 διαγράφεται 

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/80/EΚ  

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

 

«Άρθρο 9α  

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

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2 
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favors the post combustions techniques. 
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Τροπολογία  401 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 32 διαγράφεται 

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/80/EΚ  

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

 

«Άρθρο 9α  

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

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology should take into account 
the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge on the 
subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or even 
microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2 storages 
and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this obligation now 
and similarly suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the Article 35 a. Early 
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imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 could even block 
plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of sufficiently 
reliable information on possible CO2 storage and transport conditions. 

 

Τροπολογία  402 
Iles Braghetto 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

Άρθρο 9α Άρθρο 9α 

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για όλες 
οι εγκαταστάσεις καύσης ισχύος 300 MW 
και άνω, για τις οποίες χορηγείται η αρχική 
άδεια κατασκευής ή, απουσία τέτοιας 
διαδικασίας, η αρχική άδεια μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας XX/XX/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (*), διενεργείται κατάλληλη 
αξιολόγηση όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα κατάλληλου χώρου στον 
τόπο εγκατάστασης για εξοπλισμό που 
είναι αναγκαίος για τη δέσμευση και 
συμπίεση CO2, τον βαθμό διάθεσης 
κατάλληλων τόπων αποθήκευσης και 
κατάλληλου εξοπλισμού μεταφοράς και το 
τεχνικώς εφικτό της εκ των υστέρων 
μετασκευής για τη δέσμευση CO2. Οι 
σχετικές πρόσθετες δαπάνες κεφαλαίου 
και ο χρόνος που εκτιμάται ότι απαιτείται 
για τη μετατροπή θα λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας 
λήψης των προαναφερθέντων μέτρων. Η 
προαναφερθείσα αξιολόγηση δεν 
απαιτείται στην περίπτωση αδειών που 
χορηγούνται για την αλλαγή ενεργειακής 
πηγής ή την αλλαγή καυσίμου σε 
υφιστάμενες μονάδες. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS. 

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica. 

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione. 

 

Τροπολογία  403 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

Άρθρο 9α Άρθρο 9α 

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
εγκατάσταση καύσης ισχύος 200 MW και 
άνω, για την οποία χορηγείται η αρχική 
άδεια κατασκευής ή, απουσία τέτοιας 
διαδικασίας, η αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης, μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*),,δεν 
θα εγκρίνεται, εάν, κατά τη διάρκεια της 
εκμετάλλευσής της, θα έχει ως 
αποτέλεσμα ατμοσφαιρικές εκπομπές 
CO2 που θα υπερβαίνουν τα 350g/kWh 
παραγόμενης ενέργειας. 
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δέσμευση CO2.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι μας για το κλίμα, πρέπει να θεσπισθούν 
μέγιστα επίπεδα εκπομπών για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  404 
Norbert Glante 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

«Άρθρο 9α» «Άρθρο 9α» 

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγκαταστάσεις καύσης ισχύος 300 MW και 
άνω, για τις οποίες χορηγείται η αρχική 
άδεια κατασκευής ή, απουσία τέτοιας 
διαδικασίας, η αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης, μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), 
διαθέτουν κατάλληλο χώρο στον τόπο 
εγκατάστασης για εξοπλισμό που είναι 
αναγκαίος για τη δέσμευση και συμπίεση 
CO2 και ότι έχουν αξιολογηθεί ο βαθμός 
διάθεσης κατάλληλων τόπων αποθήκευσης 
και κατάλληλου εξοπλισμού μεταφοράς 
και το τεχνικώς εφικτό της εκ των υστέρων 
μετασκευής για τη δέσμευση CO2. Από τις 
υποχρεώσεις αυτές εξαιρούνται οι 
υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το πνεύμα της 
οδηγίας 2004/8/EΚ. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Οι υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού πρέπει να 
βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους καταναλωτές θερμότητας. Σε περιοχές κοντά σε 
οικισμούς το κόστος για τον απαιτούμενο χώρο για εγκαταστάσεις δέσμευσης CO2 είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο και έτσι υπάρχει σοβαρό μειονέκτημα ως προς τον ανταγωνισμό για τις 
υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. Αυτό δεν είναι 
σύμφωνο με το πνεύμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στην οποία συμβάλλουν 
σημαντικά οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού εξαιτίας του υψηλού 
επιπέδου απόδοσής τους. 

 

Τροπολογία  405 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 32 
Οδηγία 2001/80/ΕΚ 
Άρθρο 9 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

Στην οδηγία 2001/80/EΚ, παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο άρθρο 9α: 

«Άρθρο 9α» «Άρθρο 9α» 

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

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

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν η δέσμευση του CO2 είναι όχι μόνο τεχνικώς, αλλά και 
οικονομικώς εφικτή. 

 

Τροπολογία  406 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η παράγραφος 1 αφορά το σύνολο 
της μονάδας καύσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι μας για το κλίμα, πρέπει να θεσπισθούν 
μέγιστα επίπεδα εκπομπών για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  407 
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εκμετάλλευση όλων των μονάδων καύσης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
σχεδιάσθηκαν με ονομαστική ισχύ 200 
MW ή άνω και αναμένεται να εκπέμπουν 
άνω των 350g CO2/Kwh, για τις οποίες η 
αρχική αίτηση άδειας κατασκευής 
υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 
και έπειτα, πραγματοποιείται κατά τρόπο 
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ώστε τουλάχιστον 90% των εκπομπών 
τους CO2 να δεσμεύεται και στη συνέχεια 
να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε 
κατάλληλο γεωλογικό σχηματισμό ή κατά 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναμη 
μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
με άλλα μέσα. Απουσία άδειας 
κατασκευής, ισχύει η αρχική άδεια 
εκμετάλλευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped. Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence. 

 

Τροπολογία  408 
John Bowis 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εκμετάλλευση όλων των μονάδων καύσης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
σχεδιάσθηκαν με ονομαστική ισχύ 300 
MW ή άνω και αναμένεται να εκπέμπουν 
άνω των 500g CO2/Kwh, για τις οποίες η 
αρχική αίτηση άδειας κατασκευής 
υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 
και έπειτα, πραγματοποιείται κατά τρόπο 
ώστε τουλάχιστον 90% των εκπομπών 
τους CO2 να δεσμεύεται και στη συνέχεια 
να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε 
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κατάλληλο γεωλογικό σχηματισμό ή κατά 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναμη 
μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
με άλλα μέσα. 

 Απουσία άδειας κατασκευής, ισχύει η 
αρχική άδεια εκμετάλλευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να θεσπισθεί ένα πρότυπο επιδόσεων εκπομπών 500g CO2/Khw για όλες τις μονάδες 
καύσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκρίνονται από το 2015. Με τον τρόπο αυτό θα 
διασφαλισθεί ότι όλες οι μελλοντικές μονάδες θα έχουν εκπομπές CO2 ισοδύναμες με αυτές μιας 
σύγχρονης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί με φυσικό αέριο (επί του 
παρόντος η πιο αποδοτική και με τις χαμηλότερες εκπομπές τεχνολογία υδρογονανθράκων). Το 
επίπεδο των εκπομπών πρέπει να μειωθεί στο μέλλον προκειμένου να ενθαρρυνθούν περαιτέρω 
περικοπές στις εκπομπές. 

 

Τροπολογία  409 
Chris Davies 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Το 2012 η Επιτροπή αξιολογεί την 
υφιστάμενη κατάσταση της προόδου της 
τεχνολογίας και τα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά στοιχεία και, εάν η 
αξιολόγηση αυτή υποδείξει ότι οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις για την 
απαγόρευση της χρήσης σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύση άνθρακα που δεν είναι 
εξοπλισμένοι με εγκαταστάσεις 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα δεν 
μπορούν να θεσπισθούν εντός των 
συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων 
παρά μόνον με δυσανάλογο κόστος για 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για 
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εξαιρετικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ή 
για την αναβολή των ημερομηνιών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1α και 
1β. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η CCS πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
λαμβάνουν άδεια από το 2015, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να παραμείνουν ανοικτοί οι 
συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στη δεκαετία του 
2020, εξουδετερώνοντας πολλές άλλες προσπάθειες μείωσης των εκπομπών CO2. Η 
υποχρεωτική απαίτηση θα ενθαρρύνει την τεχνολογική ανάπτυξη και θα συμβάλει στη μείωση 
του κόστους, όπως έχει συμβεί σε πολλούς άλλους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Ωστόσο, η επαγρύπνηση πρέπει να διατηρηθεί. Η τροπολογία αυτή παρέχει έναν μηχανισμό 
«διακοπής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», εάν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. 

 

Τροπολογία  410 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 33 
Οδηγία 2004/35/ΕΚ 
Παράρτημα III – παράγραφος 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας XX/XX/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (*). 

14. Η μεταφορά CO2 για σκοπούς 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς καθώς και η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή της 
οδηγίας XX/XX/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μεταφορά CO2 πρέπει επίσης να περιληφθεί στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη 
(οδηγία 2004/35/ΕΚ). 
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Τροπολογία  411 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 33 
Οδηγία 2004/35/ΕΚ 
Παράρτημα III – παράγραφος 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο παράρτημα III της οδηγίας 
2004/35/EΚ, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 14: 

Στο παράρτημα III της οδηγίας 
2004/35/EΚ, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 14: 

«14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας XX/XX/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

«14. Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας XX/XX/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου μέχρι τη μεταβίβαση της 
ευθύνης στην αρμόδια αρχή. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η μέχρι τώρα διατύπωση, που περιοριζόταν στη λειτουργία του τόπου αποθήκευσης, θα 
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην καλύπτονται πλέον από το καθεστώς ευθύνης της 
οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη οι περιβαλλοντικές ζημίες που σημειώνονται μετά το 
κλείσιμο. Η νέα διατύπωση διευκρινίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την 
επανόρθωση των περιβαλλοντικών ζημιών μέχρι να μεταβιβαστεί η ευθύνη στην αρμόδια αρχή. 

 

Τροπολογία  412 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 35 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 35α 
 Επανεξέταση 
 Επανεξέταση της ασφαλούς 

αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς 
σχεδιασμούς θα διενεργηθεί έως την 30ή 
Ιουνίου 2011. Εφόσον αποδειχθεί ότι η 
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διαχείριση του CO2 μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και με 
προβλέψιμο τρόπο, το όριο εκπομπών που 
προβλέπεται στο άρθρο 9α της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ θα εφαρμοσθεί σε όλες τις 
υπάρχουσες μονάδες έως το 2020. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έως τον Ιούνιο του 2011 θα υπάρχουν επαρκή πραγματικά δεδομένα σχετικά με την ικανότητα 
πρόβλεψης και διαχείρισης του αποθηκευμένου CO2. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή 
του ορίου εκπομπών των 350g CO2/kWh σε όλες τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνουν το εν λόγω όριο. 

 

Τροπολογία  413 
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 35 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 35α 
 Επανεξέταση 
 Επανεξέταση της ασφαλούς 

αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς 
σχεδιασμούς θα διενεργηθεί έως την 30ή 
Ιουνίου 2011. Εφόσον αποδειχθεί ότι η 
διαχείριση του CO2 μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και με 
προβλέψιμο τρόπο, το όριο εκπομπών που 
προβλέπεται στο άρθρο 9α της οδηγίας 
2001/80/ΕΚ θα εφαρμοσθεί σε όλες τις 
υπάρχουσες μονάδες έως το 2020. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έως τον Ιούνιο του 2011 θα υπάρχουν επαρκή πραγματικά δεδομένα σχετικά με την ικανότητα 
πρόβλεψης και διαχείρισης του αποθηκευμένου CO2. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή 
του ορίου εκπομπών των 350g CO2/kWh σε όλες τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνουν το εν λόγω όριο. 

 

Τροπολογία  414 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 35 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 35α 
 Αναθεώρηση και περαιτέρω εξελίξεις 
 1. Βάσει της εμπειρίας από την εφαρμογή 

της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 25, και ιδίως 
βάσει της εμπειρίας από τα έργα 
επίδειξης CCS, λαμβανομένων υπόψη της 
τεχνικής προόδου και των πρόσφατων 
επιστημονικών πορισμάτων, η Επιτροπή 
θα εκπονήσει μέχρι το 2016 μια έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: 

 (α) εάν η μόνιμη δέσμευση του CO2 
κατ’ αυτόν τον τρόπο πρόλαβε ή μείωσε, 
στο μέτρο του δυνατού, τις αρνητικές 
συνέπειες στο περιβάλλον και εάν 
απέκλεισε τυχόν απορρέοντες κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία· 

 (β) τις ισχύουσες διατάξεις για τις 
εγκαταστάσεις καύσης που παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια, ισχύος 300 MW και 
άνω, που αναφέρονται στο άρθρο 32· 

 (γ) τις διατάξεις για την πρόσβαση τρίτων 
(άρθρα 20 και 21)· 

 2. Η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, ενδεχομένως μαζί με 
νομοθετικές προτάσεις. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Ενόψει της τεχνικής προόδου και των πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων, η Επιτροπή πρέπει 
να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  415 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 35 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 35α 
 1. Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή 

των εκθέσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 25, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

 2. Στην έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί 
ειδικότερα:  

 - τις διαδικασίες για την ενημέρωση της 
Επιτροπής σχετικά με τις άδειες 
αποθήκευσης (άρθρο 10) και τις 
αποφάσεις περί μεταβίβασης ευθύνης 
(άρθρο 18)·  

 - τις εμπειρίες από τις διατάξεις σχετικά 
με την πρόσβαση τρίτων που αναφέρεται 
στα άρθρα 20 και 21· 

 - το ενδεχόμενο θέσπισης μιας 
υποχρέωσης που θα ισχύει για έργα νέων 
μεγάλων μονάδων καύσης όσον αφορά τη 
δέσμευση και την αποθήκευσης των 
εκπομπών CO2 ή την ανάπτυξη του έργου 
ως έτοιμου για δέσμευση CO2, και το 
πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας 
υποχρέωσης· 

 - την περαιτέρω ανάπτυξη και 
επικαιροποίηση των κριτηρίων που 
προβλέπονται στα παραρτήματα I και II, 

 και υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης της 
παρούσας οδηγίας, κατά περίπτωση. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς δεν επαρκούν για την επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης τώρα. Εισηγούμαστε να 
εξετασθεί η επιβολή υποχρέωσης «ετοιμότητας δέσμευσης», αλλά όχι πριν από το στάδιο 
επανεξέτασης της οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 35α. Ο τομέας της ενέργειας δεν πρέπει να 
διακινδυνεύσει να αναλάβει το κόστος που συνδέεται με τη CCS μέχρις ότου η τεχνολογία 
δοκιμασθεί πλήρως σε έργα επίδειξης. Δικαιολογημένο φαίνεται μόνον το κόστος που συνδέεται 
με την Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) σχετικά με τη δέσμευση, τη μεταφορά και την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. 

 

Τροπολογία  416 
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [ένα έτος μετά τη δημοσίευση]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [δύο έτη μετά τη δημοσίευση]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς δεν επαρκούν για την επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης τώρα. Εισηγούμαστε να 
εξετασθεί η επιβολή υποχρέωσης «ετοιμότητας δέσμευσης», αλλά όχι πριν από το στάδιο 
επανεξέτασης της οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 35α. Ο τομέας της ενέργειας δεν πρέπει να 
διακινδυνεύσει να αναλάβει το κόστος που συνδέεται με τη CCS μέχρις ότου η τεχνολογία 
δοκιμασθεί πλήρως σε έργα επίδειξης. Δικαιολογημένο φαίνεται μόνον το κόστος που συνδέεται 
με την Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) σχετικά με τη δέσμευση, τη μεταφορά και την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. 
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Τροπολογία  417 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [ένα έτος μετά τη δημοσίευση]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [δύο έτη μετά τη δημοσίευση]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προθεσμία ενός έτους για τη μεταφορά είναι υπερβολικά βραχεία. Για τον λόγο αυτό, 
προτείνεται η παροχή προθεσμίας δύο ετών για τη μεταφορά της οδηγίας στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  418 
Chris Davies 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [ένα έτος μετά τη δημοσίευση]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [δύο έτη μετά τη δημοσίευση]. 
Γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή το 
περιεχόμενο των εν λόγω διατάξεων και 
πίνακα συσχετισμού μεταξύ των ανωτέρω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 
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Τροπολογία  419 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 36 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36α 
 Επανεξέταση 
 Μετά την ολοκλήρωση των 12 έργων 

επίδειξης και υπό το πρίσμα της προόδου 
της τεχνολογίας, η Επιτροπή αξιολογεί, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2016, τη 
λειτουργία και τη βιωσιμότητα των εν 
λόγω έργων και υποβάλει σχετική έκθεση. 
Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή 
υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, 
κατά περίπτωση, και προσδιορίζει τα 
τεχνικά στοιχεία της προκειμένου να 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης και 
αξιολόγησης της ασφάλειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα έργα επίδειξης θα συμβάλουν στην απόκτηση της αναγκαίας τεχνικής πείρας για την ασφαλή 
και βιώσιμη χρήση της τεχνολογίας CCS. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η Επιτροπή πρέπει 
να τα αξιολογήσει και, ακολούθως να υποβάλει πρόταση με σκοπό την τροποποίηση της 
παρούσας πρότασης οδηγίας σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά στοιχεία και την πρόοδο της 
τεχνολογίας. 
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Τροπολογία  420 
Anders Wijkman 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 36 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36α 
 Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή 
 1. Βάσει της αποκτηθείσας πείρας από τη 

δέσμευση, την παγίδευση σε γεωλογικούς 
σχεδιασμούς και τη μεταφορά του 
διοξειδίου άνθρακα και υπό το πρίσμα 
των αλλαγών της διεθνούς κατάστασης, η 
Επιτροπή δημοσιεύει, έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2012, έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο της ανάπτυξης και της 
υλοποίησης της τεχνολογίας που 
επιτρέπει τη δέσμευση και την 
αποθήκευση CO2 που παράγεται σε 
συνδυασμό με την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από πηγές ορυκτών καυσίμων. 

 2. Στην εν λόγω έκθεση εξετάζονται, 
ενδεικτικά, τα ακόλουθα θέματα:  

 • η πρόοδος όσον αφορά την 
εφαρμογή, μέσω έργων επίδειξης 
εμπορικής κλίμακας, της τεχνολογίας στα 
κράτη μέλη· 

 • η πρόοδος όσον αφορά την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης της διαδικασίας δέσμευσης (η 
«ενεργειακή απώλεια»), και το πιθανό 
χρονοδιάγραμμα για την εμπορική 
διαθεσιμότητά της· 

 • οι τελευταίες εκτιμήσεις του 
κόστους που συνδέεται με την κατασκευή 
και την εκμετάλλευση μιας μονάδας 
καύσης εξοπλισμένης με την εν λόγω 
τεχνολογία· και  

 • οι τελευταίες εκτιμήσεις σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα και τη 
δυναμικότητα κατάλληλων υποδομών για 
τη μεταφορά και την αποθήκευση CO2 σε 
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γεωλογικούς σχηματισμούς στα κράτη 
μέλη. 

 3. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η 
Επιτροπή υποβάλει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση της οδηγίας.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012. This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant. This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale. 

 

Τροπολογία  421 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Παράρτημα I – εισαγωγική παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι εργασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αφορούν μόνο εν μέρει την τεχνολογία, ενώ 
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μερικές από αυτές εντάσσονται στα όρια του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ή και 
εντάσσονται πλήρως στον τομέα αυτόν (π.χ. Βήμα 3.1. β). Προκειμένου να παραμείνει ο όγκος 
των εγγράφων των αιτήσεων και ο απαιτούμενος για την επεξεργασία τους χρόνος σε όρια που 
να επιτρέπουν την επεξεργασία τους, πρέπει να συμπεριληφθεί η επισήμανση ότι κριτήριο για 
την κατάρτιση των φακέλων των αιτήσεων είναι το επίπεδο της τεχνολογίας. 

 

Τροπολογία  422 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Παράρτημα I – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συμπλήρωση. 

 

Τροπολογία  423 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 1 – εισαγωγική πρόταση 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συγκεντρώνονται επαρκή δεδομένα για την 
κατασκευή ογκομετρικού και δυναμικού 
τρισδιάστατου (3-D)- γήινου μοντέλου για 

Συγκεντρώνονται επαρκή δεδομένα για την 
κατασκευή ογκομετρικού και δυναμικού 
τρισδιάστατου (3-D) μοντέλου για τον 
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τον τόπο αποθήκευσης και το συγκρότημα 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερκείμενων πετρωμάτων και της γύρω 
περιοχής με τις υδραυλικώς συνδεδεμένες 
περιοχές. Τα δεδομένα αυτά θα καλύπτουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα εγγενή 
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος: 
 

τόπο αποθήκευσης και το συγκρότημα 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερκείμενων πετρωμάτων, της γύρω 
περιοχής με τις υδραυλικώς συνδεδεμένες 
περιοχές, και επαρκή δεδομένα για την 
παραγωγή των αντίστοιχων σεναρίων 
μελλοντικής εξέλιξης για τον τόπο. Τα 
δεδομένα αυτά θα καλύπτουν τουλάχιστον 
τα ακόλουθα εγγενή χαρακτηριστικά του 
συγκροτήματος: 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση αυτή είναι αναγκαία κυρίως για την αξιολόγηση των κινδύνων διαρροής. 

 

Τροπολογία  424 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 1 – στοιχείο (η) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

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.  
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Τροπολογία  425 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 1 – στοιχείο (η) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Προσαρμογή ανάλογη με το νέο άρθρο 3 παράγραφος 6a και το νέο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  426 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 1 – στοιχείο (ια) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αξιολόγηση των τόπων αποθήκευσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
ανταγωνισμό μεταξύ αποθήκευσης CO2 και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η γεωθερμική 
χρήση υδροφόρων οριζόντων.  
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Τροπολογία  427 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 1 – στοιχείο (ιβ) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(ιβ) γειτνίαση με την(τις) δυνητική(ές) 
πηγή(ές) CO2 (συμπεριλαμβανομένων 
εκτιμήσεων της συνολικής δυνητικής 
μάζας του οικονομικώς διαθέσιμου για 
αποθήκευση CO2, δεδομένου ότι η 
μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί 
να είναι απαγορευτικά δαπανηρή, καθώς 
και διαθεσιμότητα ασφαλούς και 
κατάλληλου δικτύου μεταφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μεταφορά CO2 σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή και, επομένως, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωρίζουν εάν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα αποθήκευσης 
διαθέσιμη σε μια ορισμένα περιοχή. 

 

Τροπολογία  428 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 3 – σημείο 3.1 (α) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) δυνατοί ρυθμοί έγχυσης και 
ιδιότητες CO2· 

(α) δυνατοί ρυθμοί έγχυσης, ιδιότητες 
CO2 και οι μεταβολές τους ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και την πίεση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι μεταβολές των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του CO2 ανάλογα με τη θερμοκρασία και την 
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πίεση μπορούν να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της ασφάλειας και τα αποτελέσματα της 
μοντελοποίησης. 

 

Τροπολογία  429 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 3 – σημείο 3.1 (ε) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις (για να 
διαπιστωθεί η τύχη και η συμπεριφορά του 
CO2 στο διάστημα δεκαετιών και 
χιλιετιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας διάλυσης του CO2 στο νερό). 

(ε) βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις (για να 
διαπιστωθεί η τύχη και η συμπεριφορά του 
CO2 στο διάστημα δεκαετιών και 
χιλιετιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ταχύτητας διάλυσης του CO2 στο νερό). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία δεν αφορά την ελληνική γλώσσα. 

 

Τροπολογία  430 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 3 – σημείο 3.1 (στ) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) συμπεριφορά του όγκου πίεσης 
έναντι του χρόνου του σχηματισμού 
αποθήκευσης· 

(στ) συμπεριφορά της πίεσης και του 
όγκου έναντι του χρόνου του σχηματισμού 
αποθήκευσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για σκοπούς τεχνικής αποσαφήνισης. 
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Τροπολογία  431 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 3 – σημείο 3.1 (ιε) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ιε) ρυθμός μετανάστευσης (σε 
ταμιευτήρες ανοικτού πέρατος)· 

(ιε) ρυθμός μετανάστευσης (σε 
ταμιευτήρες)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ταμιευτήρες ανοικτού πέρατος δεν πρέπει να επιτρέπονται, καθώς μπορεί να συνιστούν 
κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  432 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 3 – σημείο 3.3 (γ) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) οι κρίσιμες παράμετροι που 
επηρεάζουν δυνητική διαρροή (π.χ. 
ανώτατη πίεση ταμιευτήρα, ανώτατος 
ρυθμός έγχυσης, ευαισθησία στις διάφορες 
παραδοχές στο(στα) στατικό(ά) 
γεωλογικό(ά) γήινο(α) μοντέλο(α) κλπ.)· 

(γ) οι κρίσιμες παράμετροι που 
επηρεάζουν δυνητική διαρροή (π.χ. 
ανώτατη πίεση ταμιευτήρα, ανώτατος 
ρυθμός έγχυσης, θερμοκρασία, ευαισθησία 
στις διάφορες παραδοχές στο(στα) 
στατικό(ά) γεωλογικό(ά) γήινο(α) 
μοντέλο(α) κλπ.)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για σκοπούς τεχνικής αποσαφήνισης. 
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Τροπολογία  433 
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 4 – στοιχείο (α) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) Εκτίμηση έκθεσης – με βάση τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και την 
κατανομή του ανθρώπινου πληθυσμού 
πάνω από το συγκρότημα αποθήκευσης, 
και τη δυνητική συμπεριφορά και τύχη του 
CO2 που διαρρέει από δυνητικές οδούς που 
εντοπίστηκαν στο βήμα 3· 

(α) Εκτίμηση έκθεσης – με βάση τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και την 
κατανομή και τις δραστηριότητες του 
ανθρώπινου πληθυσμού πάνω από το 
συγκρότημα αποθήκευσης, και τη δυνητική 
συμπεριφορά και τύχη του CO2 που 
διαρρέει από δυνητικές οδούς που 
εντοπίστηκαν στο βήμα 3· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση δεν πρέπει να βασίζεται μόνον στο περιβάλλον και στον πληθυσμό αλλά και στις 
γύρω δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  434 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα I – Βήμα 4 – στοιχείο (β) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Εκτίμηση επενεργειών – με βάση 
την ευαισθησία των ιδιαίτερων ειδών, 
κοινοτήτων ή ενδιαιτημάτων που 
συνδέονται με συμβάντα δυνητικής 
διαρροής τα οποία εντοπίστηκαν στο βήμα 
3. Όπου έχει σημασία, θα περιλαμβάνουν 
τις συνέπειες της έκθεσης σε υψηλές 
συγκεντρώσεις CO2 στη βιόσφαιρα 
(συμπεριλαμβανομένων εδαφών, 
θαλάσσιων ιζημάτων και βενθικών υδάτων 
(συνθήκες ασφυξίας· περίσσεια διοξειδίου 
του άνθρακα) και μειωμένου pH στα εν 
λόγω περιβάλλοντα ως συνέπεια διαρροής 
CO2. Θα περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση 

(β) Εκτίμηση επενεργειών – με βάση 
την ευαισθησία των ιδιαίτερων ειδών, 
κοινοτήτων ή ενδιαιτημάτων που 
συνδέονται με συμβάντα δυνητικής 
διαρροής τα οποία εντοπίστηκαν στο βήμα 
3. Όπου έχει σημασία, θα περιλαμβάνουν 
τις συνέπειες της έκθεσης σε υψηλές 
συγκεντρώσεις CO2 στη βιόσφαιρα 
(συμπεριλαμβανομένων εδαφών, 
θαλάσσιων ιζημάτων και βενθικών υδάτων 
(συνθήκες ασφυξίας· περίσσεια διοξειδίου 
του άνθρακα) και μειωμένου pH στα εν 
λόγω περιβάλλοντα ως συνέπεια διαρροής 
CO2. Θα περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση 
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των επενεργειών άλλων ουσιών που μπορεί 
να είναι παρούσες σε ρεύματα διαρρέοντος 
CO2 (είτε ακαθαρσιών που είναι παρούσες 
στο ρεύμα έγχυσης ή νέων ουσιών που 
σχηματίζονται μέσω της αποθήκευσης 
CO2). Οι επενέργειες αυτές θα 
συνεκτιμώνται σε φάσμα χρονικών και 
χωρικών κλιμάκων και θα συνδέονται με 
φάσμα διαφόρων τάξεων μεγέθους 
συμβάντων διαρροής. 

των επενεργειών άλλων ουσιών που μπορεί 
να είναι παρούσες σε ρεύματα διαρρέοντος 
CO2 (είτε ακαθαρσιών που είναι παρούσες 
στο ρεύμα έγχυσης ή νέων ουσιών που 
σχηματίζονται μέσω της αποθήκευσης 
CO2). Οι επενέργειες αυτές θα 
συνεκτιμώνται σε φάσμα χρονικών και 
χωρικών κλιμάκων και θα συνδέονται με 
φάσμα διαφόρων τάξεων μεγέθους 
συμβάντων διαρροής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία δεν αφορά την ελληνική γλώσσα. 

 

Τροπολογία  435 
Lambert van Nistelrooij 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1.1 – υποπαράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιλογή της τεχνολογίας 
παρακολούθησης θα βασίζεται στη 
βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική τη στιγμή 
της μελέτης. Οι ακόλουθες επιλογές 
εξετάζονται και χρησιμοποιούνται, όπως 
κρίνεται ενδεδειγμένο: 

Η επιλογή της τεχνολογίας 
παρακολούθησης θα βασίζεται στη 
βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική τη στιγμή 
της μελέτης και θα επικαιροποιείται 
ανάλογα με την εξέλιξη των βέλτιστων 
διαθέσιμων πρακτικών. Οι ακόλουθες 
επιλογές εξετάζονται και 
χρησιμοποιούνται, όπως κρίνεται 
ενδεδειγμένο: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχέως και είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές.  
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
 Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σημείο 1.1 (ια) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ια) τεχνολογίες που παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά 
του όγκου πίεσης και την 
επιφανειακή/κατακόρυφη κατανομή 
κορεσμού του θυσάνου CO2-με την 
εφαρμογή ψηφιακής τρισδιάστατης 
προσομοίωσης στα τρισδιάστατα 
γεωλογικά μοντέλα του σχηματισμού 
αποθήκευσης που καταρτίστηκαν κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 4 και του 
παραρτήματος I· 

(ια) τεχνολογίες που παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά 
πίεσης - όγκου και την 
επιφανειακή/κατακόρυφη κατανομή 
κορεσμού του θυσάνου CO2-με την 
εφαρμογή ψηφιακής τρισδιάστατης 
προσομοίωσης στα τρισδιάστατα 
γεωλογικά μοντέλα του σχηματισμού 
αποθήκευσης που καταρτίστηκαν κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 4 και του 
παραρτήματος I· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για σκοπούς τεχνικής αποσαφήνισης. 

 
 
 
 


