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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4α) Με βάση τους υπολογισμούς που 
έγιναν στο πλαίσιο της ανάλυσης 
αντικτύπου της προτεινόμενης οδηγίας, 
αν υποθέσουμε ότι η CSC προβλέπεται 
στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής και με βάση την 
υπόθεση της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 
2020, θα μπορούσαν να αποθηκευθούν 7 
εκατ. τόνοι CO2 το 2020 και 160 εκατ. 
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τόνοι το 2030. Οι εκπομπές CO2 που θα 
αποφεύγονταν το 2030 θα 
αντιπροσώπευαν περίπου το 15% των 
μειώσεων που απαιτούνται στην Ευρώπη.

Or. fr

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7a)  Οι συνιστώσες της δέσμευσης, της 
μεταφοράς και της αποθήκευσης CO2
αποτέλεσαν όλες χωριστά αντικείμενο 
σχεδίων επίδειξης, αλλά απομένει να 
ενσωματωθούν σε μια πλήρη διαδικασία 
της CSC και να συμπιεστεί το κόστος της 
τεχνολογίας. Τα μείζονα έργα 
αποθήκευσης CO2 στα οποία 
συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
είναι το έργο Sleipner στη Βόρεια 
Θάλασσα και το έργο In Salah στην 
Αλγερία (Statoil, BP και Sonatrach). Τα 
υπόλοιπα σχέδια επίδειξης που 
βρίσκονται σε εξέλιξη είναι το έργο 
Vattenfall στο Schwartze Pumpe, στη 
Γερμανία, και το έργο CSC της Total στο 
λεκανοπέδιο του Lacq, στη Γαλλία. 

Or. fr

Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Όλες οι άδειες αποθήκευσης 
υποβάλλονται με τη μορφή σχεδίου στην
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η 
δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη 
σχετικά με το σχέδιο αδειών εντός έξι 
μηνών από την υποβολή τους. Οι εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη αυτή 
όταν αποφασίζουν σχετικά με την άδεια 
και πρέπει να δικαιολογούν τυχόν 
αποκλίσεις από τη γνώμη της Επιτροπής.
Η επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
της συνέπειας της εφαρμογής των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ιδίως όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η 
οδηγία.

(18) Θα πρέπει τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πάσης 
φύσεως άδειες εκμετάλλευσης και
αποθήκευσης που εκδίδονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, εντός ενός μηνός, 
κατ' ανώτατο όριο, από την έκδοση της 
εν λόγω άδειας από την αρμόδια αρχή.  
Πριν από την έκδοση άδειας 
αποθήκευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής 
σχετικά με το σχέδιο άδειάς τους. Η 
επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 
της συνέπειας της εφαρμογής των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ιδίως όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η 
οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εκτίμηση του κατά πόσο 
το εγχεόμενο CO2 συμπεριφέρεται όπως 
αναμένεται, κατά πόσο συμβαίνει τυχόν 

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

μετανάστευση ή διαρροή και κατά πόσο 
τυχόν εντοπιζόμενη διαρροή προκαλεί 
βλάβες στο περιβάλλον ή την υγεία του 
ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στη 
διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης παρακολουθεί το 
συγκρότημα αποθήκευσης και τις 
εγκαταστάσεις έγχυσης με βάση σχέδιο 
παρακολούθησης μελετημένο κατ' 
εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης. Θα πρέπει το σχέδιο να 
υποβάλλεται προς έγκριση από την 
αρμόδια αρχή. Οι ειδικές απαιτήσεις του 
σχεδίου παρακολούθησης πρέπει να είναι 
σύμφωνες προς τις απαιτήσεις που ορίζει 
η οδηγία σχετικά με το κοινοτικό 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή 
εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει ο φορέας 
εκμετάλλευσης να συντάσσει έκθεση στην 
οποία τεκμηριώνεται ότι πληρούται το 
κριτήριο και να την υποβάλει στην 
αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. Όλα τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται 
στην Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η 
δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη σχετικά 
με το σχέδιο εγκριτικής απόφασης εντός 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή 
εάν και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον και ότι 
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στην άδεια 
αποθήκευσης. Για το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία 
τεκμηριώνεται ότι πληρούται το κριτήριο 
και να την υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
προς έγκριση της μεταβίβασης. Όλα τα 
σχέδια εγκριτικών αποφάσεων θα πρέπει 
να υποβάλλονται στην Επιτροπή, ώστε να 



PE404.776v01-00 10/20 PA\718650EL.doc

EL

έξι μηνών από την υποβολή του. Οι 
εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τη γνώμη αυτή όταν αποφασίζουν σχετικά 
με την έγκριση και θα πρέπει να 
δικαιολογούν τυχόν απόκλιση από τη 
γνώμη της Επιτροπής. Όπως και η 
επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης με 
τη μορφή σχεδίου σε κοινοτικό επίπεδο, η 
επανεξέταση των σχεδίων εγκριτικών 
αποφάσεων αναμένεται να βοηθήσει στη 
διασφάλιση συνέπειας κατά την εφαρμογή 
των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο τον 
κοινοτικό χώρο και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ειδικώς στον αρχικό χρόνο εφαρμογής της 
οδηγίας.

της δίνεται η δυνατότητα να διατυπώνει 
γνώμη σχετικά με το σχέδιο εγκριτικής 
απόφασης εντός τριών μηνών από την 
υποβολή του. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τη γνώμη αυτή όταν 
αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση και 
θα πρέπει να δικαιολογούν τυχόν απόκλιση 
από τη γνώμη της Επιτροπής. Η εξέταση
σε κοινοτικό επίπεδο των σχεδίων 
εγκριτικών αποφάσεων αναμένεται να 
βοηθήσει στη διασφάλιση συνέπειας κατά 
την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας 
σε όλο τον κοινοτικό χώρο και επίσης να 
ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού 
στην CCS, ειδικώς στον αρχικό χρόνο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Η πρόσβαση σα δίκτυα μεταφοράς 
CO2 και τους τόπους αποθήκευσης θα 
μπορούσε να καταστεί προϋπόθεση για την 
είσοδο ή την ανταγωνιστική εκμετάλλευση 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
ανάλογα με τις σχετικές τιμές εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως εκ 
τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν 
διακανονισμοί με δυνητικούς χρήστες για 
την απόκτηση τέτοιας πρόσβασης. Αυτό θα 
πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που θα 
αποφασίσει κάθε κράτος μέλος, με την 
εφαρμογή των στόχων της δίκαιης και 
ανοικτής πρόσβασης και συνεκτιμώντας, 
μεταξύ άλλων, την ικανότητα μεταφοράς 
και αποθήκευσης η οποία διατίθεται ή 
μπορεί εύλογα να διατεθεί, καθώς και το 
ποσοστό των υποχρεώσεών του για μείωση 
των εκπομπών CO2 κατ' εφαρμογή των 
διεθνών νομικών μέσων και των 

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

διεθνών νομικών μέσων και των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ως προς 
τις οποίες υπάρχει σκοπός ανταπόκρισης 
μέσω της δέσμευσης και της αποθήκευσης 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Θα 
πρέπει να μελετηθεί μια πρόσβαση βάσει 
ρυθμίσεων στις υποδομές μεταφοράς ως 
μια καλή λύση για τους φορείς 
εκμετάλλευσης κατά τα πρώτα έτη 
εμπορικής ανάπτυξης της CSC. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ώστε να 
επιτρέψουν την ταχύτατη διευθέτηση των 
διαφορών όσον αφορά την πρόσβαση στα 
δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους τόπους 
αποθήκευσης.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη 
απομόνωση του CO2 κατά τρόπο που να 
προλαμβάνει ή μειώνει, στο μέτρο του 
δυνατού, τις αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον καθώς και όλους τους
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, ή 
για άλλες χρήσεις του εδάφους ή του 
υπεδάφους.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται μια 
αλλαγή ασυμβίβαστη με την άδεια 
αποθήκευσης και η οποία μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον, την 
υγεία, την ασφάλεια και τις υπόλοιπες 
χρήσεις του εδάφους ή του υπεδάφους·

Or. fr
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - στοιχείο 15α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15α) ως "σημαντικός κίνδυνος 
διαρροής" νοείται ο κίνδυνος διαρροής 
από τον οποίο ενδέχεται να προκύψουν 
ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Οι άδειες εξερεύνησης χορηγούνται για 
περιοχή περιορισμένου όγκου και για 
περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο. Η 
περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί εάν, 
κατά την πρώτη πενταετή περίοδο, ο 
κάτοχος της άδειας έχει καταβάλει 
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αξιοσημείωτες και συνεχείς προσπάθειες 
εξερεύνησης.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις πάσης φύσεως άδειες 
εκμετάλλευσης και αποθήκευσης που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κατ' 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το 
συντομότερο και εντός ενός μηνός, κατ' 
ανώτατο όριο, από την έκδοση της εν 
λόγω άδειας από την αρμόδια αρχή.

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Πριν από την έκδοση άδειας 
αποθήκευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής 
σχετικά με το σχέδιο άδειάς τους.
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Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2· (γ) ανίχνευσης της διαρροής του CO2 κατ' 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/97·

Or. fr
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει 1. Όποτε ένας τόπος αποθήκευσης έχει 
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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.

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

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εγκαταστάσεις καύσης με χωρητικότητα 
ίση ή μεγαλύτερη των 300 MW που 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια των οποίων 
η αίτηση για άδεια έναρξης λειτουργίας 
έχει υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας XX / XX / ΕΚ, υποχρεούνται  
να πληρούν το κατώτατο όριο της μέσης 
ετήσιας ηλεκτρικής απόδοσης του 48%, 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
των ορυκτών καυσίμων και να 
αντισταθμισθεί η απώλεια απόδοσης που 
οφείλεται στην καθιέρωση της 
δέσμευσης, της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης CO2.

Or. fr

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με βάση την κτηθείσα πείρα από  τη 
δέσμευση, τη γεωλογική απομόνωση και 
τη μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα 
και υπό το φως των εξελίξεων στο διεθνές 
πλαίσιο, η Επιτροπή υποβάλλει νέα 
πρόταση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2012.
Η νέα πρόταση ορίζει ημερομηνία με 
αφετηρία την οποία όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις καύσης χωρητικότητας 
ίσης ή μεγαλύτερης των 300 MW θα είναι 
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εξοπλισμένες με συστήματα δέσμευσης 
και αποθήκευσης του CO2, καθώς και 
μεταβατική περίοδο για την προοδευτική 
προσαρμογή των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

Or. fr


