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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και 
για την τροποποίηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0040/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τις περιοχές εντός της επικρατείας τους 
μεταξύ των οποίων επιτρέπεται να γίνεται 
επιλογή τόπων αποθήκευσης. Η επιλογή 
του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 

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

διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2
θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 
αποθήκευσης μόνον εάν βάσει των 
προτεινόμενων συνθηκών χρήσης δεν 
προβλέπεται κίνδυνος διαρροής η οποία
θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες
στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να 
προσδιορίζεται μέσω χαρακτηρισμού και 
εκτίμησης ενός δυνητικού συγκροτήματος 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή ειδικών 
απαιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «σημαντικός» αφήνει περιθώρια αβεβαιότητας. Είναι απολύτως απαράδεκτη η 
χορήγηση εμπορικής άδειας αποθήκευσης σε περίπτωση που προβλέπεται (δηλαδή, θεωρείται 
πιθανή) μια διαρροή, η οποία θα μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες στην υγεία του 
ανθρώπου ή στο περιβάλλον.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
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 

(18) Οι άδειες αποθήκευσης με τη μορφή 
σχεδίου χορηγούνται από την αρμόδια 
αρχή κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή 
διαθέτει μέγιστη προθεσμία ενός μήνα 
από τη χορήγηση μιας άδειας από την 
αρμόδια αρχή για να υποβάλει ένσταση, 
και στην περίπτωση αυτή η άδεια θα 
αναστέλλεται έως την κατάληξη των 
συζητήσεων. Ο έλεγχος 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 
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την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ιδίως όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η 
οδηγία.

εφαρμόζεται η οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι οι διαδικαστικές καθυστερήσεις πρέπει να περιορισθούν στο ελάχιστο, η παράλειψη 
οποιουδήποτε κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι οι άδειες προβλέπουν την ασφαλή 
αποθήκευση CO2 θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να μπορεί η Επιτροπή να ασκήσει έναν τελικό 
έλεγχο.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «σημαντικός» αφήνει περιθώρια αβεβαιότητας.  

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό 
ποσό ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη ότι 
υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των 
υποχρεώσεων κατά το κλείσιμο και μετά 
το κλείσιμο, των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την ένταξη βάσει της 
οδηγίας 2003/87/EΚ και των υποχρεώσεων 
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βάσει της παρούσας οδηγίας για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
σημαντικών ανωμαλιών ή διαρροών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
πρόβλεψη χρηματικού ποσού, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του 
υποψηφίου πριν από την υποβολή αίτησης 
για χορήγηση άδειας. 

βάσει της παρούσας οδηγίας για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
σημαντικών ανωμαλιών ή διαρροών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
πρόβλεψη χρηματικού ποσού, μέσω 
χρηματικής εγγύησης ή τυχόν άλλου 
ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του 
υποψηφίου πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας έγχυσης του CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επιφύλαξη της αποδοχής της οικονομικής επιφάνειας του φορέα εκμετάλλευσης, δεν 
είναι απαραίτητη η θέσπιση χρηματικής εγγύησης πριν από την πραγματική έναρξη των 
εργασιών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ως προς 
τις οποίες υπάρχει σκοπός ανταπόκρισης 
μέσω της δέσμευσης και της αποθήκευσης 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορισθεί ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα μπορεί να μεσολαβεί και 
σε άλλα θέματα πέραν της πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς και τους τόπους αποθήκευσης.
Βλέπε νέα αιτιολογική σκέψη 30 α κατωτέρω.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και μια 
ανεξάρτητη αρχή, ώστε να επιτρέψουν 
την ταχύτατη διευθέτηση των διαφορών 
όσον αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα 
μεταφοράς CO2 και τους τόπους 
αποθήκευσης και να παράσχουν
μεσολάβηση μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
και των κατόχων αδειών εξερεύνησης ή 
αποθήκευσης, στην περίπτωση διαφορών 
οι οποίες  θα μπορούσαν διαφορετικά να 
οδηγήσουν σε παρατεταμένες αντιδικίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή μηχανισμός επίλυσης διαφορών για τα δίκτυα μεταφοράς 
πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμος σε σχέση με άλλα θέματα.



PR\726692EL.doc 11/59 PE407.716v01-00

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία τόπων αποθήκευσης μπορεί να συνεχισθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα 
μητρώα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως πηγή αναφοράς για πολλούς άλλους σκοπούς, 
πρέπει να είναι περιεκτικά και να περιλαμβάνουν τόσο τους λειτουργούντες όσο και τους 
κλεισμένους τόπους αποθήκευσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για την αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (εφεξής «CO2») σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς προκειμένου να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι υπάρχει ένας μόνον λόγος για τον οποίο επιδιώκεται η υπόγεια 
αποθήκευση CO2 και αυτός είναι η αποφυγή της έκλυσής του στην ατμόσφαιρα, όπου συμβάλλει 
στο πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
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 παροχή 
μιας εναλλακτικής δυνατότητας έναντι 
της έκλυσης του CO2 στην ατμόσφαιρα 
μέσω της απομόνωσής του με μόνιμο και 
ασφαλή τρόπο υπογείως, κατά τρόπο που 
να προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες 
στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή μόνον εάν προβλέπει την απομόνωση του CO2 με 
μόνιμο και ασφαλή τρόπο, η δε αποθήκευση δεν πρέπει να έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία 
του ανθρώπου ή στο περιβάλλον.  

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στην αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς η οποία διενεργείται για 
έρευνα, ανάπτυξη ή δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στην αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς η οποία διενεργείται για 
έρευνα, ανάπτυξη ή δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών. Εφαρμόζεται, 
ωστόσο, σε έργα επίδειξης με συνολική 
στοχευόμενη αποθήκευση 100 χιλιάδων 
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τόνων και άνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποκτηθεί πείρα στον έλεγχο της παροχής CCS ρυθμίζοντας τα έργα 
επίδειξης που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. (Προτείνεται επίσης στην 
αιτιολογική σκέψη 14.)

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αποθήκευση CO2 σε συγκροτήματα 
αποθήκευσης που επεκτείνονται πέραν της 
περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με το άρθρο 
11α και κατά τρόπο συνεπή προς τις 
διεθνείς συμφωνίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας γεωλογικός σχηματισμός μπορεί να είναι ευρύς από άποψη μεγέθους και να εκτείνεται 
πέρα από τα όρια της ΕΕ. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να 
αφορούν μόνον τα τμήματα του που ορίζονται ως συγκροτήματα αποθήκευσης.

Η παρούσα διάταξη πρέπει να γίνει αντιληπτή σε συνδυασμό με το προτεινόμενο νέο άρθρο 
11α. Η οδηγία δεν θα αποκλείει την εξαγωγή CO2 για σκοπούς αποθήκευσης, εφόσον 
πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις και δεν τίθεται ζήτημα υποθαλάσσιας αποθήκευσης κατά 
παράβαση της σύμβασης του Λονδίνου.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

καθορισμένη περιοχή στο εσωτερικό ενός
γεωλογικού σχηματισμού 
χρησιμοποιούμενου για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς· ένας 
«τόπος αποθήκευσης» είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνει καθορισμένες περιοχές στο 
εσωτερικό χωριστών γεωλογικών 
σχηματισμών σε διαφορετικά επίπεδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τόπος αποθήκευσης μπορεί να βρίσκεται σε τμήμα μόνον ενός πολύ μεγαλύτερου γεωλογικού 
σχηματισμού και μπορεί να περιλαμβάνει γεωλογικούς σχηματισμούς σε διαφορετικά επίπεδα.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) ως «διαρροή» νοείται οποιαδήποτε 
μετρήσιμη διαρροή CO2 από το 
συγκρότημα αποθήκευσης στην επιφάνεια 
του εδάφους, στην ατμόσφαιρα ή στην 
υδρόσφαιρα, η οποία επιβεβαιώνεται, 
εφόσον είναι απαραίτητο, από συστήματα 
παρακολούθησης που χρησιμοποιούν τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά τον ορισμό της διαρροής πιο συνεκτικό προς τις κατευθυντήριες γραμμές
της διακυβερνητικής ομάδας για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) για ορθή πρακτική και 
επιδιώκει την αποφυγή του ενδεχομένου διαφορών σχετικά με την πηγή ή την έκταση τυχόν 
διαρροής CO2.  Η «υδρόσφαιρα» περιλαμβάνει ωκεανούς, λίμνες και όλα τα ύδατα στην 
επιφάνεια της Γης.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) ως «άδεια εξερεύνησης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η εξερεύνηση και 
προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί, η 
οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) ως «άδεια αποθήκευσης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η αποθήκευση CO2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε ένα τόπο 
αποθήκευσης και προσδιορίζονται οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η εν λόγω αποθήκευση, 
η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται μια 
αλλαγή η οποία μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο διαρροής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η αποφυγή διαρροής και τυχόν κινδύνων που αυτή μπορεί 
να προκαλέσει στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή ουσιών 
που περιέχουν τουλάχιστον 90% 
διοξειδίου του άνθρακα η οποία προκύπτει 
από διεργασίες δέσμευσης, στις οποίες δεν 
είναι δυνατόν να προστεθούν απόβλητα ή 
άλλες ύλες για σκοπούς διάθεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο ορισμό για τη συμπλήρωση του προτεινόμενου στο άρθρο 12 
με στόχο την αντικατάσταση του αόριστου όρου «κατά κύριο λόγο» με έναν ορισμό που παρέχει 
μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα μπορούσε να απαιτηθεί ποσοστό υψηλότερο του 90% εάν 
εξετάζονταν μόνον διεργασίες δέσμευσης μετά την καύση, όμως κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
ενδεχομένως να αποκλείσει την ανάπτυξη της πολλά υποσχόμενης νέας τεχνολογίας καύσης με 
τη χρήση οξυγόνου.  Ωστόσο, καθώς το υπόλοιπο στην περίπτωση αυτή θα αποτελείται από τα 
αδρανή αέρια αργό, άζωτο και οξυγόνο, αυτό δεν πρέπει να εμπνέει ανησυχία.  
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) ως «σημαντική ανωμαλία» νοείται 
τυχόν ανωμαλία στην έγχυση ή τις 
εργασίες αποθήκευσης ή στις συνθήκες 
του ίδιου του τόπου, η οποία συνεπάγεται
κίνδυνο διαρροής·

(16) ως «σημαντική ανωμαλία» νοείται 
τυχόν ανωμαλία στην έγχυση ή τις 
εργασίες αποθήκευσης ή στις επιδόσεις 
του συγκροτήματος αποθήκευσης, η 
οποία αυξάνει ουσιωδώς τον κίνδυνο 
διαρροής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «σημαντικής ανωμαλίας» πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο 
να έχει συμβεί κάτι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, το οποίο υποδηλώνει πραγματική 
ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων για την πρόληψη πιθανού μελλοντικού κινδύνου διαρροής.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) ως «διορθωτικά μέτρα» νοούνται 
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για να 
διορθωθούν σημαντικές ανωμαλίες ώστε 
να προληφθούν ή να σταματήσουν 
διαρροές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ένας σαφέστερος ορισμός των διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση εντοπισμού 
σημαντικών ανωμαλιών. Η διαρροή τυχόν CO2, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες 
στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον, είναι απαράδεκτη.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
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 προβλέπεται κίνδυνος 
διαρροής, ο οποίος θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση πρέπει να είναι πιο ρητή από εκείνη που προτείνεται από την Επιτροπή. Είναι 
απολύτως απαράδεκτη η χορήγηση εμπορικής άδειας αποθήκευσης σε περίπτωση που 
προβλέπεται (δηλαδή, θεωρείται πιθανή) μια διαρροή, η οποία θα μπορούσε να έχει επιζήμιες 
συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η καταλληλότητα ενός γεωλογικού 
σχηματισμού για χρήση του ως τόπου 
αποθήκευσης κρίνεται κατόπιν 
χαρακτηρισμού και αξιολόγησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
και της γύρω περιοχής κατ’ εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα I 
και τηρώντας την ορθή πρακτική και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
αναπτυχθούν από την Επιτροπή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στα παραρτήματα περιέχεται το βασικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση ενός 
δυνητικού τόπου αποθήκευσης, αλλά οι διαδικασίες εφαρμογής θα βελτιωθούν και θα ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη του κοινού, εάν θεσπισθεί η απαίτηση τήρησης της ορθής πρακτικής και 
εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη το γεγονός ότι οι κάτοχοι αδειών 
εξερεύνησης θα είναι ιδιοκτήτες των 
δεδομένων που αποκτώνται κατά την 
εξερεύνηση και θα έχουν προτεραιότητα 
εάν υποβάλουν αίτηση αποθήκευσης πριν 
από τη λήξη της άδειας εξερεύνησης. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
απαιτήσεις για την επακόλουθη πώληση ή 
μεταβίβαση τυχόν δεδομένων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος 
της άδειας εξερεύνησης, προκειμένου να 
διευκολυνθεί τυχόν επακόλουθος 
ανταγωνισμός για άδεια αποθήκευσης, 
εάν ο κάτοχος της άδειας εξερεύνησης 
δεν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση άδειας 
αποθήκευσης ή εάν δεν πληροί άλλες 
προϋποθέσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αρθεί το ενδεχόμενο αντιφάσεων στις διαδικασίες που προτείνει η Επιτροπή. Παρότι 
η διαδικασία χορήγησης αδειών εξερεύνησης και επακόλουθων αδειών αποθήκευσης δεν 
πρέπει να εισάγει διακρίσεις, δεν θα υπάρχουν κίνητρα για την εκτέλεση εργασιών εξερεύνησης 
σε εμπορική βάση, εάν δεν είναι πιθανό εκείνοι που εκτελούν τις εν λόγω εργασίες εξερεύνησης 
να μπορέσουν να αναλάβουν επίσης την αποθήκευση CO2 ή θα ανταμειφθούν για την επένδυσή 
τους. Επομένως, η διαδικασία χορήγησης αδειών εξερεύνησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το 
γεγονός ότι συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της επακόλουθης χορήγησης αδειών 
αποθήκευσης.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι άδειες εξερεύνησης χορηγούνται για 
περιοχή περιορισμένου όγκου. Η διάρκεια 
της άδειας δεν υπερβαίνει το αναγκαίο 
χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της 
εξερεύνησης του δυνητικού τόπου 
αποθήκευσης για τον οποίο χορηγείται. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να παρατείνουν 
την άδεια, εφόσον η εξερεύνηση 
εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα που προτείνει η Επιτροπή θα είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υπερβολικά
σύντομο. Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα κράτη μέλη που χορηγούν άδειες εξερεύνησης έχουν 
πραγματικό συμφέρον να διευκολύνουν την ασφαλή αποθήκευση CO2. Επομένως, πρέπει να 
μπορούν να καθορίζουν τις απαιτήσεις για τη διάρκεια των αδειών εξερεύνησης, χωρίς να 
υπάρχει φόβος αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ο κάτοχος άδειας εξερεύνησης θα έχει 
αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης του 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
CO2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μην επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις 
του συγκροτήματος στη διάρκεια ισχύος 
της άδειας και ότι τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματα κυριότητας τρίτων που 
κατέχουν προϋπάρχουσες άδειες 
παραγωγής υδρογονανθράκων, άνθρακα 
ή άλλων μεταλλευμάτων θα γίνουν 
σεβαστά και θα διαφυλαχθούν κατά τη 
χορήγηση αδειών εξερεύνησης τόπων 
αποθήκευσης CO2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροποποίησης είναι να υπογραμμισθούν τα δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η άδεια εξερεύνησης παύει να ισχύει 
από την ημερομηνία λήξης της, εκτός 
εάν, πριν από τη χρονική αυτή στιγμή, ο 
κάτοχός της υποβάλει αίτηση άδειας 
αποθήκευσης για την ίδια περιοχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 6.
Ο κάτοχος της άδειας εξερεύνησης έχει 
αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής 
αίτησης άδειας αποθήκευσης σύμφωνα 
με τα άρθρα 6 και 7 έως την ημερομηνία 
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λήξης της.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αρθεί το ενδεχόμενο αντιφάσεων στις διαδικασίες που προτείνει η Επιτροπή. Παρότι 
η διαδικασία χορήγησης αδειών εξερεύνησης και επακόλουθων αδειών αποθήκευσης δεν 
πρέπει, υπό ιδανικές συνθήκες,  να εισάγει διακρίσεις, δεν θα υπάρχουν κίνητρα για την 
εκτέλεση εργασιών εξερεύνησης σε εμπορική βάση, εάν δεν είναι πιθανό εκείνοι που εκτελούν 
τις εν λόγω εργασίες εξερεύνησης να μπορέσουν να αναλάβουν επίσης την αποθήκευση CO2 ή 
να ανταμειφθούν για την επένδυσή τους. Πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι οι κάτοχοι αδειών 
εξερεύνησης θα διατηρήσουν τα πνευματικά και εμπορικά δικαιώματα στα δεδομένα που θα 
συγκεντρώσουν, και ότι ένας τρίτος δεν θα μπορεί να εκμεταλλευθεί έναν τόπο αποθήκευσης 
εάν δεν αγοράσει τα δικαιώματα στα εν λόγω δεδομένα. Επομένως, πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στους κατόχους των αδειών εξερεύνησης, όταν ξεκινά η διαδικασία χορήγησης 
της άδειας αποθήκευσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
γίνεται εκμετάλλευση τόπου αποθήκευσης 
χωρίς άδεια αποθήκευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
γίνεται εκμετάλλευση τόπου αποθήκευσης 
χωρίς άδεια αποθήκευσης, να υπάρχει 
ένας μόνον φορέας εκμετάλλευσης για 
κάθε τόπο αποθήκευσης, και να μην
επιτρέπονται αντιμαχόμενες χρήσεις του 
συγκροτήματος αποθήκευσης κατά τη 
διάρκεια ισχύος της άδειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
πρέπει να υπάρχει μόνον ένας φορέας εκμετάλλευσης για κάθε τόπο αποθήκευσης· αυτό πρέπει 
να τονισθεί, κυρίως, για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων με κατόχους δικαιωμάτων 
πετρελαίου στην περίπτωση αποθήκευσης στην ανοικτή θάλασσα.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5
παράγραφος 4a, τα κράτη μέλη θεσπίζουν
διαδικασίες χορήγησης αδειών 
αποθήκευσης, οι οποίες επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν ότι είναι ανοικτές στις 
πάσης φύσεως οντότητες που διαθέτουν τις 
αναγκαίες ικανότητες και ότι οι άδειες
χορηγούνται με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ενδεχόμενο αντιφάσεων στις διαδικασίες που προτείνει η Επιτροπή.  Παρότι η 
διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων δεν πρέπει, υπό ιδανικές συνθήκες, να εισάγει διακρίσεις, κάτι 
τέτοιο αναιρεί τα κίνητρα για την εκτέλεση εργασιών εξερεύνησης. Επομένως, η παρούσα 
τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την προτεινόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 
2.  

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) όνομα και διεύθυνση του αιτούντος 
και, εάν δεν συμπίπτει, του υποψήφιου 
φορέα εκμετάλλευσης·

(1) όνομα και διεύθυνση του υποψήφιου 
φορέα εκμετάλλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του
αιτούντος ή του υποψήφιου φορέα 
εκμετάλλευσης·

(2) απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του
υποψήφιου φορέα εκμετάλλευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί η τεχνική ικανότητα του οργανισμού που θα είναι άμεσα 
υπεύθυνος για τις εργασίες.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδεις πληροφορίες απαραίτητης για ορθή αξιολόγηση.
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής 
επιφάνειας  του αιτούντος και της 
ικανότητάς του να παράσχει την εγγύηση 
ή άλλο ισοδύναμο εχέγγυο όπως απαιτείται 
με βάση το άρθρο 19 πριν από την έναρξη 
της διεργασίας έγχυσης του CO2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της οδηγίας, πρέπει να υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της 
οικονομικής επιφάνειας της επιχείρησης, ή της μητρικής εταιρείας της, κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) προτεινόμενο σχέδιο ενημέρωσης και 
διαβούλευσης με το κοινό, σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/4/ΕΚ, το οποίο επιδιώκει
να διασφαλίσει ότι παρέχονται στο κοινό 
οι μέγιστες τεχνικές και άλλες 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη 
λήψη αποφάσεων κατά την αρχική 
υποβολή της αίτησης και κατά τις τυχόν 
αναθεωρήσεις, και ότι παρέχεται ρητά
στο κοινό η δυνατότητα να υποβάλει 
σχόλια στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ενίσχυση των υφιστάμενων νομικών απαιτήσεων όσον αφορά την παροχή περιβαλλοντικών 
πληροφοριών.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η διαχείριση του τόπου αποθήκευσης 
θα διενεργείται από οικονομικά εύρωστη 
επιχείρηση με αποδεδειγμένη τεχνική 
ικανότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθούν σαφή και νομικά εκτελεστά όρια ευθύνης. Εξ ορισμού μια 
τεχνικά ικανή επιχείρηση θα διορίσει κατάλληλα πρόσωπα για τη διαχείριση του τόπου σε 
καθημερινή βάση.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην περίπτωση που περισσότεροι 
του ενός φορείς εκμετάλλευσης εγχέουν 
στο ίδιο υδραυλικώς συνδεδεμένο 
σύστημα, οι δυνητικές αλληλεπιδράσεις 
πίεσης είναι τέτοιες ώστε οι δύο τόποι να 
μπορούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να μεριμνήσει να μην χορηγήσει άδειες σε δύο φορείς εκμετάλλευσης οι 
οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση ενός υδροστατικά συνδεδεμένου συγκροτήματος 
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αποθήκευσης, ιδίως επειδή, εάν υπάρχουν παράλληλες εργασίες έγχυσης, θα είναι δύσκολο να 
εξακριβωθεί με βεβαιότητα πώς πρέπει να κατανεμηθεί η ευθύνη αποζημίωσης.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) είτε δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις εκ 
μέρους της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 10, στοιχείο (στ), είτε επιτεύχθηκε 
συμφωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
και της Επιτροπής, η οποία 
δημοσιοποιήθηκε, σύμφωνα με την ίδια 
διάταξη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση που εισηγήθηκε η Επιτροπή για την αντικατάσταση του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 8 παράγραφος 3 και την εναρμόνιση των διατάξεων με την προτεινόμενη νέα 
διατύπωση του άρθρου 10.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) η αρμόδια αρχή έχει παράσχει εξήγηση 
και, εφόσον αρμόζει, αιτιολογία σε όλους 
τους πολίτες που διατύπωσαν 
συγκεκριμένα και ατομικά σχόλια σε 
σχέση με την αίτηση και που 
γνωστοποίησαν το ονοματεπώνυμο και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να διασφαλισθεί η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να λάβει πλήρως υπόψη τα 
συγκεκριμένα σχόλια, τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς που κοινοποιούν μέλη του 
κοινού, τα οποία επικοινωνούν ως ιδιώτες και όχι απλώς ως υπογράφοντες μια αίτηση ή ως 
οργανωμένο ηλεκτρονικό λόμπι.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης σε 
μορφή σχεδίου από την Επιτροπή

Έγκριση αδειών αποθήκευσης

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.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την ακόλουθη 
διαδικασία:

(α) Οι αιτούντες άδεια αποθήκευσης 
παρέχουν στην αρμόδια αρχή δύο 
αντίγραφα όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων.
(β) Μόλις παραλάβει τα έγγραφα από τον 
αιτούντα, η αρμόδια αρχή παρέχει στην 
Επιτροπή στοιχεία για κάθε αίτηση 
άδειας και κάθε άλλο υλικό που 
λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια αρχή 
για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας αποθήκευσης.
(γ) Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη 
των απαιτούμενων εγγράφων στην 
αρμόδια αρχή, μόλις τα παραλάβει.
(δ) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην 
Επιτροπή εάν και πότε θα εγκρίνει την 
έκδοση άδειας αποθήκευσης.
(ε) Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της 
ειδοποίησης έγκρισης αμέσως μόλις την 
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παραλάβει.
(στ) Η Επιτροπή δύναται, εντός 
προθεσμίας ενός ημερολογιακού μήνα 
από τα λήψη της ειδοποίησης έγκρισης 
μιας άδειας αποθήκευσης, να ενημερώσει
την αρμόδια αρχή ότι έχει ενστάσεις οι 
οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω ενστάσεις 
επιφέρουν την αναστολή της άδειας έως 
ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της 
αρμόδιας αρχής και της Επιτροπής, η 
οποία δημοσιοποιείται.
(ζ) Η άδεια αποθήκευσης θεωρείται 
εγκεκριμένη εάν δεν ληφθούν τέτοιου 
είδους ενστάσεις εκ μέρους της 
Επιτροπής εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να έχει στη διάθεσή της διάστημα έξι μηνών για να ενημερώσει την 
αρμόδια αρχή σχετικά με την απόφασή της. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε γραφειοκρατικό εφιάλτη 
και είναι σαφώς απαράδεκτο. 
Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει δικαίωμα τελικού ελέγχου, καθώς η 
παράλειψη κατάλληλης προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
Η διαδικασία που προτείνεται στην παρούσα τροπολογία επιτρέπει στην Επιτροπή να εργασθεί 
παράλληλα με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
πραγματοποιούνται ουσιώδεις μεταβολές 
χωρίς να έχει εκδοθεί νέα άδεια 
αποθήκευσης σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Οι άδειες αποθήκευσης είναι 
δυνατόν να τροποποιηθούν προκειμένου 
να επιτραπούν μεταβολές ήσσονος 
φύσεως σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που πρόκειται να εκπονηθούν 
από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος των συγκεκριμένων τροπολογιών είναι να παράσχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. 
Σημειώνεται ότι το άρθρο 16 προβλέπει επίσης τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να απαιτήσει
τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρροής ή να λάβει μέτρα η ίδια.

Είναι επίσης δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες από κάποιον που θα επισημάνει παρατυπίες ή 
άλλη πηγή (3α). 

Η αρμόδια αρχή δεν πρέπει να αναμένει την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για να 
απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης να πληρώσει προτού χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα 
κονδύλια.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, επικαιροποιεί ή 
ανακαλεί την άδεια αποθήκευσης, ή 
απαιτεί από τον κάτοχο της άδειας να 
λάβει διορθωτικά μέτρα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εάν της έχουν γνωστοποιηθεί ή έχουν 
περιέλθει στη γνώση της σημαντικές 
ανωμαλίες ή διαρροές οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16
παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
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 

4. Αφού μια αρμόδια αρχή λάβει μέτρα 
για την επανεξέταση, την επικαιροποίηση 
ή την ανάκληση μιας άδειας 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3, είτε εκδίδει νέα άδεια 
αποθήκευσης ή κλείνει τον τόπο 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του στοιχείου 
γ) του άρθρου 17 παράγραφος 1. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, 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 
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πρώην φορέα εκμετάλλευσης. δυνατόν, η αρμόδια αρχή ανακτά τυχόν 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον 
πρώην φορέα εκμετάλλευσης, μεταξύ 
άλλων χρησιμοποιώντας τη χρηματική 
εγγύηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Εξαγωγή CO2 σε τρίτες χώρες για 
σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς
1. Εάν πρόκειται να εξαχθεί CO2 από την 
Κοινότητα προς τρίτη χώρα για σκοπούς 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, ο κάτοχος του CO2
υποβάλλει αίτηση έγκρισης της εξαγωγής 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης.
2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης ειδοποιεί την αρμόδια αρχή 
της χώρας προορισμού ζητώντας τη 
συγκατάθεσή της.
3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προέλευσης δύναται να εγκρίνει την 
εξαγωγή μόνον εάν:
(α) δοθεί η συγκατάθεση της αρμόδιας 
αρχής της χώρας προορισμού·
(β) μπορεί να εξασφαλισθεί ότι η 
αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς στη χώρα προορισμού 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία·
(γ) η αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς καλύπτεται από σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου στη χώρα προορισμού, το 
οποίο συνδέεται με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ που θεσπίσθηκε 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
4. Η εξαγωγή CO2 δεν είναι δυνατόν να 
εγκριθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής για τη συγκεκριμένη εξαγωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγωγής CO2 για σκοπούς αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, στις περιπτώσεις στις οποίες οι ρυθμίσεις αποθήκευσης 
ανταποκρίνονται σε ισοδύναμα κριτήρια ασφάλειας με εκείνα που ισχύουν εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ένα ρεύμα CO2 πρέπει να συνίσταται 
τουλάχιστον κατά 90% από διοξείδιο του 
άνθρακα. Για το σκοπό αυτό, δεν 
επιτρέπεται να προστίθενται απόβλητα ή 
άλλες ύλες με σκοπό τη διάθεση των εν 
λόγω αποβλήτων ή άλλων υλών. Ωστόσο, 
ένα ρεύμα CO2 μπορεί να περιέχει ίχνη 
συναφών ουσιών από την πηγή, τη 
δέσμευση ή τη διεργασία έγχυσης, και 
είναι δυνατόν να προστεθούν ιχνοστοιχεία 
για την υποβοήθηση της 
παρακολούθησης και της επαλήθευσης 
της μετανάστευσης του CO2. Οι 
συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών πρέπει 
να είναι κατώτερες από τα επίπεδα τα 
οποία επηρεάζουν αρνητικά την 
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της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. ακεραιότητα του τόπου αποθήκευσης και 
τη συναφή υποδομή μεταφοράς και 
συνεπάγονται κίνδυνο για το περιβάλλον ή 
παραβαίνουν τις απαιτήσεις της 
εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «κατά κύριο λόγο» δεν είναι επαρκώς σαφής. Θα μπορούσε να απαιτηθεί ποσοστό 
υψηλότερο του 90% εάν εξετάζονταν μόνον διεργασίες δέσμευσης μετά την καύση, όμως κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκλείσει την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας καύσης με 
τη χρήση οξυγόνου. Ωστόσο, καθώς το υπόλοιπο στο ρεύμα CO2 στην περίπτωση αυτή θα 
αποτελείται από τα αδρανή αέρια αργό, άζωτο και οξυγόνο, αυτό δεν πρέπει να εμπνέει 
ανησυχία.  

Ομοίως, η λέξη «σημαντικό» είναι απαράδεκτη. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή μια συγκέντρωση 
ρύπων, η οποία παραβιάζει αποδεκτά πρότυπα και ενδέχεται να συνεπάγεται κάποιου είδους 
απειλή.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημαντικότερο στοιχείο οποιουδήποτε σχεδίου παρακολούθησης αφορά τον καθορισμό του 
κατά πόσον υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πρότυπα αποθήκευσης του CO2 (ιδίως κατά 
πόσον υπήρξε μετανάστευση η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή), και κατά πόσον 
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πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Η παρακολούθηση του θυσάνου CO2 είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόβλεψη διαρροής, 
επομένως πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «όποτε υπάρχει δυνατότητα».

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) επαλήθευσης της αποθηκευμένης 
ποσότητας CO2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 13 παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον είναι απαράδεκτη, 
επομένως η λέξη «σημαντικών» πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) ενημέρωσης της αξιολόγησης της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας του 
τόπου αποθήκευσης βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης 
της αξιολόγησης του κατά πόσο το 
αποθηκευόμενο CO2 θα παραμείνει 
πλήρως απομονωμένο στο αέναο μέλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 13 παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η παρακολούθηση θα βασίζεται σε 
σχέδιο παρακολούθησης το οποίο έχει 
μελετηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών 
στοιχείων για την παρακολούθηση 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που θεσπίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων14 και 23 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έχει δε υποβληθεί 
και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 και 
του άρθρου 9 παράγραφος 5. Το σχέδιο θα 
επικαιροποιείται κατ’ εφαρμογή των 
απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και οπωσδήποτε ανά 
πενταετία ώστε να συνεκτιμώνται οι
μεταβολές στον αξιολογηθέντα κίνδυνο 
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διαρροής, νέες επιστημονικές γνώσεις,
και βελτιώσεις στη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Τα επικαιροποιημένα σχέδια 
θα επανυποβάλλονται στην αρμόδια αρχή 
προς έγκριση. Το σχέδιο παρακολούθησης 
και τυχόν επικαιροποιημένα σχέδια 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων πρέπει να ευθυγραμμισθούν με εκείνες 
της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
Η κανονιστική διαδικασία πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα της 
πείρας και οι νέες τεχνικές γνώσεις. 

Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, πρέπει να τονισθεί ότι τα σχέδια 
παρακολούθησης θα καθίστανται γνωστά στο κοινό.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) απόδειξη της διατήρησης της
χρηματικής εγγύησης κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 19 και 9 παράγραφος 9·

(3) απόδειξη της σύστασης και της 
διατήρησης χρηματικής εγγύησης κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 19 και 9 
παράγραφος 9·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει κάποια ευελιξία στην παροχή χρηματικής εγγύησης, ιδίως προκειμένου 
να μπορεί να συνεκτιμηθεί η οικονομική επιφάνεια τυχόν μητρικής εταιρείας. 
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Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα είναι πιθανότερο να καταστεί εμφανές εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος από την έναρξη της διεργασίας έγχυσης, και επομένως ενδείκνυται η διενέργεια 
τακτικών επιθεωρήσεων. Ωστόσο, η γεωλογία κάθε τόπου αποθήκευσης θα διαφέρει και πρέπει 
να εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να καθορίζουν το πιο μακροπρόθεσμο καθεστώς 
επιθεωρήσεων που ενδείκνυται καλύτερα στις περιστάσεις.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή 
διαρροών που θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές συνέπειες στην υγεία του 
ανθρώπου ή στο περιβάλλον, ο φορέας 
εκμετάλλευσης να ειδοποιεί αμέσως στην 
αρμόδια αρχή και να λαμβάνει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια προβλέποντας την υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να αιτιολογεί τις 
απαιτήσεις της, ενισχύοντας επίσης τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να λαμβάνει μέτρα σε 
περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων της άδειας ή οποιασδήποτε απειλής στην υγεία του 
ανθρώπου ή στο περιβάλλον.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
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 απαιτήσει από το φορέα 
εκμετάλλευσης να λάβει πρόσθετα ή 
διαφορετικά διορθωτικά μέτρα από εκείνα 
που ορίζονται στο σχέδιο διορθωτικών 
μέτρων εάν οι δράσεις του σχεδίου 
διορθωτικών μέτρων αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικές, εάν οι περιστάσεις 
μεταβλήθηκαν ουσιωδώς μετά τη 
θέσπιση του σχεδίου διορθωτικών 
μέτρων ή εάν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, 
ο οποίος μπορεί να έχει αρνητικές 
συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 16 παράγραφος 1.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν λάβει 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει η ίδια τα αναγκαία 

4. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν λάβει 
τα διορθωτικά μέτρα εντός του αναγκαίου 
χρόνου για την πρόληψη διαρροής που θα 
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διορθωτικά μέτρα και ανακτά τη σχετική 
δαπάνη από το φορέα εκμετάλλευσης.

μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες 
στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον, η αρμόδια αρχή λαμβάνει η 
ίδια τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και 
ανακτά τη σχετική δαπάνη από το φορέα 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 16 παράγραφος 1

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατόπιν αιτήσεως του φορέα 
εκμετάλλευσης και μετά από 
εξουσιοδότηση της αρμόδιας αρχής·

(β) κατόπιν αιτήσεως του φορέα 
εκμετάλλευσης, μετά από εξουσιοδότηση 
της αρμόδιας αρχής· ή

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 
υποχρεώσεις τηρούνται με βάση σχέδιο 
μετά το κλείσιμο το οποίο έχει εκπονήσει ο 
φορέας εκμετάλλευσης βάσει της ορθής 
πρακτικής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ 2. Ένα 
προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο 
υποβάλλεται προς έγκριση από την 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
7 παράγραφος 7 και του άρθρου 9 
παράγραφος 7. Πριν από το κλείσιμο ενός 
τόπου αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή των 

3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 
υποχρεώσεις τηρούνται με βάση σχέδιο 
μετά το κλείσιμο το οποίο έχει εκπονήσει ο 
φορέας εκμετάλλευσης βάσει της ορθής 
πρακτικής και των κατευθυντήριων 
γραμμών που πρόκειται να αναπτυχθούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ 2. Ένα προσωρινό σχέδιο μετά το 
κλείσιμο υποβάλλεται προς έγκριση από 
την αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 7 παράγραφος 7 και του άρθρου 9 
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στοιχείων (α) ή (β) της παραγράφου 1, το 
προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο:

παράγραφος 7. Πριν από το κλείσιμο ενός 
τόπου αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή των 
στοιχείων (α) ή (β) της παραγράφου 1, το 
προσωρινό σχέδιο μετά το κλείσιμο:

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επικαιροποιείται όπως κρίνεται 
αναγκαίο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της
ορθής πρακτικής·

(α) επικαιροποιείται όπως κρίνεται 
αναγκαίο, συνεκτιμώντας την ανάλυση 
κινδύνου, την ορθή πρακτική και τις 
βελτιώσεις της τεχνολογίας, αλλά χωρίς 
να επιβάλλονται νέες μη εύλογες 
απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
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 

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

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

Παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον φορέα εκμετάλλευσης. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν, 
φυσικά, τις απαιτήσεις πλήρους απομόνωσης του CO2.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν πρέπει να διατρέχει τον κίνδυνο της αβεβαιότητας της 
ενδεχόμενης επιβολής σε αυτόν νομικά μη εύλογων απαιτήσεων από μια αρμόδια αρχή, η οποία 
ενδέχεται να επιδιώκει να αποφύγει να αποδεχθεί τη μακροπρόθεσμη ευθύνη για τον τόπο που
είναι θεμελιώδους σημασίας για την οδηγία.
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
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 σταματήσει η παρακολούθηση. 
Ωστόσο, εάν εντοπιστούν τυχόν διαρροές ή 
σημαντικές ανωμαλίες ως αποτέλεσμα της 
παρακολούθησης και άλλων διαδικασιών 
που αναλαμβάνονται για την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων της ισχύουσας 
κοινοτικής νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και
2006/118/ΕΚ, ή ως αποτέλεσμα 
πληροφοριών που αποκτήθηκαν για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό,
επανενεργοποιείται η παρακολούθηση 
όπως απαιτείται για να αξιολογηθούν η 
κλίμακα του προβλήματος και η 
αποτελεσματικότητα των διορθωτικών 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της ευθύνης από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή 
είναι ότι δεν πρέπει να υφίσταται ζήτημα διαρροής και, επομένως, αναγκαιότητα επίσημου
καθεστώτος παρακολούθησης. Η παρακολούθηση για τον εντοπισμό της παρουσίας CO2
απαιτείται από διάφορες ισχύουσες οδηγίες (οδηγία για τους οικοτόπους, οδηγία-πλαίσιο στον 
τομέα του ύδατος, οδηγία για τα υπόγεια ύδατα), οι οποίες θα συμπληρωθούν από άλλες που 
εξετάζονται επί του παρόντος (για παράδειγμα, οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική).

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης στην 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των 

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

παραγράφων 1 έως 4, δεν ανακτώνται από 
τον πρώην φορέα εκμετάλλευσης οι 
πραγματοποιούμενες δαπάνες. Αυτό δεν 
ισχύει στις περιπτώσεις στις οποίες 
εξακριβώνεται ότι, λόγω υπαιτιότητας ή 
αμέλειας του φορέα εκμετάλλευσης, ή με
πράξη σκόπιμης και δόλιας παραποίησης,
τα αποδεικτικά στοιχεία που 
παρασχέθηκαν για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 είχαν βασισθεί σε 
ανακριβείς πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
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 έναρξη της 
διεργασίας έγχυσης CO2, 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. en



PR\726692EL.doc 45/59 PE407.716v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η βεβαιότητα παροχής χρηματικής εγγύησης απαιτείται μόνον πριν από την έναρξη της έγχυσης 
CO2. Η απαίτηση παροχής της εκ των προτέρων θα επέβαλε αδικαιολόγητη οικονομική 
επιβάρυνση. 

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη μιας διαφανούς
αξιολόγησης, βασισμένης στους 
κινδύνους, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
αποδεκτές μορφές χρηματικής εγγύησης 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το φάσμα 
των διαθέσιμων προϊόντων στις διεθνείς 
αγορές και τα συναφή έξοδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να διαπραγματευθούν μεθόδους παροχής χρηματικής 
εγγύησης, οι οποίες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκη κεφάλαια ούτε τοποθετούν την οικονομική 
βιωσιμότητα έργων πέρα από την ικανότητα πολλών μεσαίων και μικρότερων εταιρειών της 
αγοράς.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
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 δεν 
εισάγει διακρίσεις και τον οποίο καθορίζει 
το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος θα 
εφαρμόζει τους στόχους της δίκαιης και 
ανοικτής πρόσβασης, συνεκτιμώντας:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία προκειμένου να τονισθεί ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν εξοπλισμό μεταφοράς 
και μονάδες αποθήκευσης πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν κατάλληλη απόδοση της 
επένδυσής τους και να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις σε εμπορική βάση, με την επιφύλαξη των 
όρων της άδειας.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – σημείο 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 και των 
αιτιολογημένων οικονομικών 
συμφερόντων του ιδιοκτήτη ή του φορέα 
εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης ή 
του δικτύου μεταφοράς CO2, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός 
τους να συνάπτουν μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις για την πρόσβαση σε 
χωρητικότητα μεταφοράς και 
αποθήκευσης, εφόσον κάτι τέτοιο δεν 
περιορίζει την πρόσβαση τρίτων, εάν η 
διαθέσιμη χωρητικότητα δεν θα 
χρησιμοποιηθεί πλήρως βάσει του 
ισχύοντος σχεδίου αποθήκευσης, 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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία προκειμένου να τονισθεί ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν εξοπλισμό μεταφοράς 
και μονάδες αποθήκευσης πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν κατάλληλη απόδοση της 
επένδυσής τους και να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις σε εμπορική βάση, με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων της άδειας.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αρχής 
ανεξάρτητης από τα μέρη, η οποία έχει 
πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η ταχεία επίλυση διαφορών που έχουν 
σχέση με την πρόσβαση σε δίκτυα 
μεταφοράς CO2 και σε τόπους 
αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 2 και 
τον αριθμό των μερών που ενδέχεται να 
διαπραγματεύονται την πρόσβαση σε 
τέτοια δίκτυα.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
ύπαρξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αρχής 
ανεξάρτητης από τα μέρη, η οποία έχει 
πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες. 

Η αρχή πρέπει να επιδιώκει:
(α) να καθίσταται δυνατή η ταχεία επίλυση 
διαφορών που έχουν σχέση με την 
ανάπτυξη υποδομής CO2 και με την 
πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς CO2 και 
σε τόπους αποθήκευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 20 
παράγραφος 2 και τον αριθμό των μερών 
που ενδέχεται να διαπραγματεύονται την 
πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα·
(β) να παρέχεται μεσολάβηση μεταξύ της
αρμόδιας αρχής και των κατόχων αδειών 
εξερεύνησης ή αποθήκευσης, στην 
περίπτωση διαφορών που θα μπορούσαν 
διαφορετικά να οδηγήσουν σε αντιδικία.

Or. en

Αιτιολόγηση
Μια διαδικασία επίλυσης διαφορών που μπορεί να παράσχει μεσολάβηση για την αποφυγή της 
αναγκαιότητας δαπανηρών και μακροχρόνιων νομικών αμφισβητήσεων θα είναι σκόπιμη και 
δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά θέματα που σχετίζονται με το δίκτυο μεταφοράς. Πρέπει να 
είναι επίσης διαθέσιμη για μεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των 
φορέων εκμετάλλευσης ή των αιτούντων αδειών. Επομένως, πρέπει να θεσπισθεί μια 
αναθεωρημένη εκδοχή της διάταξης για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του άρθρου 23 α
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(νέο) - Κεφάλαιο 6 (Γενικές διατάξεις).

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που 
είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που θεσπίζονται βάσει της 
παρούσας οδηγίας. Όταν ορίζονται 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, 
πρέπει να συντονίζεται η εργασία των εν 
λόγω αρχών που αναλαμβάνεται κατ’
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που 
είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που θεσπίζονται βάσει της 
παρούσας οδηγίας. Όταν ορίζονται 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις για τον 
συντονισμό της εργασίας των εν λόγω 
αρχών που αναλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Επιτροπή τεχνικής επανεξέτασης

Η Επιτροπή συστήνει επιτροπή τεχνικής 
επανεξέτασης για να τη συνδράμει στην 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών 
ορθής πρακτικής για χρήση από τις 
αρμόδιες αρχές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης. Οι εργασίες της 
επιτροπής είναι ανοικτές και διαφανείς.

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μητρώο τόπων αποθήκευσης που έχουν 
κλείσει

Μητρώο τόπων αποθήκευσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία τόπων αποθήκευσης μπορεί να συνεχισθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα 
μητρώα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως πηγή αναφοράς για πολλούς άλλους σκοπούς, 
πρέπει να είναι περιεκτικά και να περιλαμβάνουν τόσο τους λειτουργούντες όσο και τους 
κλεισμένους τόπους αποθήκευσης. Ωστόσο, για την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας, δεν είναι 
αναγκαίο να παρέχονται στις Βρυξέλλες στοιχεία για κάθε μεταβολή πιο συχνά από μία φορά 
κάθε τρία έτη.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
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 αμέσως και
στη συνέχεια συντηρεί μητρώο όλων των 
τόπων αποθήκευσης που λειτουργούν και
έχουν κλείσει και των γύρω 
συγκροτημάτων αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών της 
έκτασής τους στο χώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 24, τίτλος.
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Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το μητρώο λαμβάνεται υπόψη από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στις σχετικές 
διαδικασίες προγραμματισμού και όταν 
δίνεται άδεια για τυχόν δραστηριότητα που 
μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από 
την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς στους τόπους αποθήκευσης 
που έχουν κλείσει. 

2. Το μητρώο λαμβάνεται υπόψη από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στις σχετικές 
διαδικασίες προγραμματισμού και όταν 
δίνεται άδεια για τυχόν δραστηριότητα που 
μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από 
την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς σε τόπους αποθήκευσης που 
λειτουργούν και που έχουν κλείσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 24, τίτλος.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το μητρώο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
αφού καταρτιστεί και όποτε 
επικαιροποιείται.

3. Το μητρώο κοινοποιείται στην Επιτροπή 
όταν καταρτισθεί. Επικαιροποιημένες 
εκθέσεις υποβάλλονται κάθε τρία έτη 
μαζί με τις εκθέσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 24, τίτλος.
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Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32
Οδηγία 2001/80/EC
Άρθρο 9α

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.

«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες 
οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις 
καύσης οι οποίες σχεδιάσθηκαν με 
ονομαστική ισχύ 300 megawatts και άνω 
και οι οποίες αναμένεται να εκπέμπουν 
άνω των 350g CO2/Kwh, για τις οποίες η 
αίτηση αρχικής άδειας κατασκευής 
υποβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας:

(α) προβλέπεται να εγκατασταθούν και 
σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η δέσμευση του CO2, ή να 
διευκολύνονται άλλοι τρόποι επίτευξης 
της ισοδύναμης μείωσης των εκπομπών·
(β) εγκρίνονται μόνον κατόπιν έγκρισης 
από την αρμόδια αρχή έκθεσης που 
εκπονείται από τον φορέα εκμετάλλευσης, 
στην οποία αναφέρεται ένας 
προτεινόμενος τόπος για την αποθήκευση 
του δεσμευμένου CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς και στην οποία 
προτείνονται τα μέσα (και, στην 
περίπτωση αγωγού, η διαδρομή) 
μεταφοράς του CO2 στον τόπο 
αποθήκευσης. Η έκθεση δημοσιοποιείται 
πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε 
έγκρισης.
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Ελλείψει άδειας κατασκευής, ισχύει η 
αρχική άδεια λειτουργίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις του καθεστώτος «με ικανότητα
δέσμευσης» που προτείνει η Επιτροπή.  

Στόχος του ορισμού των 350g CO2/Kwh είναι να απαγορευθεί ρητά η κατασκευή οποιασδήποτε 
μονάδας παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, εκτός εάν έχει σχεδιασθεί για ενδεχόμενη 
μετατροπή ώστε να εξοπλισθεί με CCS. Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ευελιξία στα 
κράτη μέλη, το εν λόγω όριο ΘΑ επιτρέπει την κατασκευή μονάδων που λειτουργούν με αέριο 
εξοπλισμένων με ΣΠΗΘ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας) και «συμβατικών» μονάδων 
που λειτουργούν με αέριο, εφόσον κάνουν χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας.

Τροπολογία 74

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλες οι ηλεκτροπαραγωγικές 
εγκαταστάσεις καύσης οι οποίες 
σχεδιάσθηκαν με ονομαστική ισχύ 300 
megawatts και άνω και οι οποίες 
αναμένεται να εκπέμπουν άνω των 350g 
CO2/Kwh, για τις οποίες η αίτηση 
αρχικής άδειας κατασκευής υποβάλλεται 
από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έπειτα,
λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε 
τουλάχιστον 90% των εκπομπών τους 
CO2 να δεσμεύεται και στη συνέχεια να 
μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε 
κατάλληλο γεωλογικό σχηματισμό, ή ότι 
επιτυγχάνεται ισοδύναμη μείωση των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα με άλλους 
τρόπους.
Ελλείψει άδειας κατασκευής, ισχύει η 
αρχική άδεια λειτουργίας.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα απαιτηθούν τουλάχιστον 5 έτη για την κατασκευή μιας μονάδας καύσης εξοπλισμένης με 
CCS μαζί με το συναφές δίκτυο μεταφοράς, επομένως η παρούσα τροπολογία απαιτεί στην 
πραγματικότητα από τις νέες μονάδες που αρχίζουν να λειτουργούν από το 2020 να είναι 
εξοπλισμένες με CCS. Αυτός είναι ο στόχος του ZEP (τεχνολογικό βάθρο για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα με μηδενικές εκπομπές) που θεσπίσθηκε από την 
Επιτροπή σε συνεργασία με τη βιομηχανία, επιστήμονες και ΜΚΟ. Ο κατασκευαστής μονάδων 
ηλεκτρικής ενέργειας Alstom ανακοίνωσε ότι μονάδες εξοπλισμένες με CCS θα είναι εμπορικά 
διαθέσιμες από το 2015, εάν εγκριθούν σύντομα τα προγραμματισμένα έργα επίδειξης, και 
άλλοι κατασκευαστές εκφράζουν παρόμοιες πεποιθήσεις. Η θέσπιση της υποχρεωτικής αυτής 
προδιαγραφής θα παράσχει ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές και θα επιταχύνει την ανάπτυξη 
της CCS. 

Τροπολογία 75

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις 
καύσης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λειτουργούν από την 1η
Ιανουαρίου 2025 κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
τουλάχιστον 90% των εκπομπών τους 
CO2 να δεσμεύεται και να αποθηκεύεται 
σε κατάλληλους γεωλογικούς 
σχηματισμούς, ή ότι επιτυγχάνεται 
ισοδύναμη μείωση των εκπομπών στην 
ατμόσφαιρα με άλλους τρόπους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία δέσμευσης CO2 μετά την καύση είναι ήδη διαθέσιμη και κατά την επόμενη 
δεκαετία, και αργότερα, το κόστος της αναμένεται να μειωθεί σημαντικά. Η θέσπιση της 
υποχρεωτικής αυτής προδιαγραφής θα παράσχει ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές και θα 
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επιταχύνει την ανάπτυξη της CCS.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32
Οδηγία 2001/80/EC
Άρθρο 9α - παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1γ. Το αργότερο έως το 2015, και 
συνεκτιμώντας την τεχνολογική πρόοδο 
και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία, η Επιτροπή επανεξετάζει τις 
απαιτήσεις που περιορίζουν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου μόνον σε 
ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις 
καύσης οι οποίες σχεδιάσθηκαν με 
ονομαστική ισχύ 300 megawatts και άνω 
και οι οποίες αναμένεται να εκπέμπουν 
άνω των 350g CO2/Kwh.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Έως το 2015, ανάλογα με την τεχνολογική πρόοδο, είναι σκόπιμο να εξετάσει η Επιτροπή το 
ενδεχόμενο να προτείνει τη θέσπιση των προδιαγραφών CCS σε ευρύτερο φάσμα μονάδων 
καύσης.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
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 

Ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση των 
τόπων αποθήκευσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 διενεργούνται σε τέσσερα βήματα 
σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές και τα ακόλουθα κριτήρια.  
Αποκλίσεις από ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να 
επιτραπούν από την αρμόδια αρχή εφόσον 



PR\726692EL.doc 55/59 PE407.716v01-00

EL

επιτρέπει προσδιορισμούς κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4.

δεν θίγεται η ικανότητα του 
χαρακτηρισμού και της αξιολόγησης να 
επιτρέπει προσδιορισμούς κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4. Η Επιτροπή ζητεί τη 
συνδρομή της επιτροπής τεχνικής 
επανεξέτασης για την εκπόνηση των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 4 παρ. 3 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των κριτηρίων 
σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίσει ποιες πληροφορίες απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για τη 
διατύπωση κατάλληλων κρίσεων για τη βέλτιστη αξιολόγηση του κινδύνου διαρροής. Ορισμένα 
από τα κριτήρια είναι ασαφή, και η σπουδαιότητά τους ποικίλλει σημαντικά, επομένως είναι 
απαραίτητη η εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
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 
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:

Για τον καθορισμό του κινδύνου 
διαρροής, συγκεντρώνονται επαρκείς
πληροφορίες και δεδομένα για την 
κατασκευή ογκομετρικού και δυναμικού 
τρισδιάστατου (3-D)- γήινου μοντέλου για 
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 
αποθήκευσης:

Or. en
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Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Βήμα 1 – σημείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) παρουσία και συνθήκες φυσικών και 
ανθρωπογενών διόδων που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν οδούς διαρροής·

(ζ) παρουσία και συνθήκες φυσικών και 
ανθρωπογενών διόδων,
συμπεριλαμβανομένων φρεατίων και 
γεωτρήσεων, που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν οδούς διαρροής·

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για πολλές δεκαετίες ακόμη, ο κόσμος θα στηρίζεται στη χρήση του άνθρακα για την 
παραγωγή σημαντικού μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειάς του. Χωρίς τη χρήση της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) για την πρόληψη της έκλυσης CO2
στην ατμόσφαιρα δεν είναι αδύνατη η επίτευξη της παγκόσμιας μείωσης των εκπομπών, η 
οποία είναι αναγκαία για την πρόληψη πολύ σοβαρών συνεπειών κλιματικής αλλαγής.

Η οδηγία θεσπίζει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις χρήσης της τεχνολογίας CCS στην 
Ευρώπη. Θεσπίζει απαιτήσεις για τον διαχωρισμό και τη δέσμευση του CO2, και για τη 
μεταφορά του με αγωγούς. Εξηγεί τη διαδικασία για τον εντοπισμό και την ασφαλή χρήση 
τόπων αποθήκευσης σε βαθιά υπόγεια πετρώματα. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ένας ιδιωτικός 
φορέας εκμετάλλευσης μεταβιβάζει την ευθύνη σε ένα κράτος μέλος για την πολύ 
μακροπρόθεσμη αποθήκευση CO2, αλλά μόνον εφόσον υπάρχει σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα
ότι η πιθανότητα διαρροής έχει μηδενισθεί.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την κατασκευή όλων των νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας «με ικανότητα δέσμευσης», δηλαδή ικανότητα εξοπλισμού με μονάδες CCS κατά 
τη διάρκεια του επιχειρησιακού βίου τους.

Η CCS δεν θα αντιμετωπισθεί θετικά από όλους τους περιβαλλοντολόγους· η ταφή CO2
δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ιδανική «πράσινη» λύση. Μπορεί όμως να 
λειτουργήσει ως μεταβατική τεχνολογία, η οποία θα βοηθήσει τον βιομηχανικό πολιτισμό μας 
να κερδίσει χρόνο ώστε να αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις στην κλίμακα που απαιτείται για 
τη χονδρική μετατόπιση από τα ορυκτά καύσιμα σε τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που συνεπάγονται μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Η CCS μπορεί να εφαρμοσθεί σε 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούνται με αέριο και μπορεί να 
συμβάλει στην αποφυγή εκπομπών από μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα. Σε συνδυασμό 
με τη χρήση βιομάζας σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να συμβάλει 
στην επίτευξη καθαρών αρνητικών εκπομπών, συμπληρώνοντας την ανανεώσιμη ενέργεια.
Όμως, προτεραιότητα πρέπει να είναι η χρήση της για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
του άνθρακα.

Ο άνθρακας ευθύνεται για 24% των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, όμως το ποσοστό αυτό 
ωχριά σε σύγκριση με τις ποσότητες που παράγονται αλλού. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν 
άνθρακα για την παραγωγή 50% της ηλεκτρικής ενέργειάς τους, στην Ινδία το ποσοστό είναι 
70% και στην Κίνα 80%. Στις τρεις αυτές χώρες και μόνον σχεδιάζονται περίπου 850 σταθμοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, νέοι και αντικατάστασης. Λόγω της 
ταχείας αύξησης της ζήτησης, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει αύξηση 70% στην 
παγκόσμια χρήση άνθρακα έως το 2030, και αυτό ανεξαρτήτως των προσπαθειών που θα 
καταβληθούν για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και για την περικοπή της χρήσης ενέργειας.

Η σημασία της ανάπτυξης της χρήσης της CCS στην Ευρώπη δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Εάν 
οι δυνατότητές της αναπτυχθούν πλήρως, μπορεί να εξασφαλίσει μείωση κατά 50% των 
εκπομπών μας CO2 έως το 2050. Το ανώτατο όριο που έχει επιβληθεί στον κλάδο της 
ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
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θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση της μείωσης 
των εκπομπών CO2, με την τιμή των δικαιωμάτων να αποθαρρύνει την κατασκευή μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα που δεν είναι εξοπλισμένες με CCS,
αλλά ιδιαίτερη σημασία έχει η συνολική εικόνα.  

Οι τεχνικές CCS όχι μόνον απαιτούν εκτενή υποδομή, αλλά μειώνουν τη συνολική 
αποδοτικότητα της διεργασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25%. Αυξάνουν 
αναπόφευκτα την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από άνθρακα χωρίς 
βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Μοναδικός σκοπός τους είναι η πρόληψη της έκλυσης 
εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, προκειμένου να συμβάλουν στην καταπολέμηση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει το παράδειγμα 
ενθαρρύνοντας την ταχεία ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας, δεν υπάρχει ελπίδα να 
πεισθούν η Ινδία και η Κίνα να υιοθετήσουν τη χρήση της ή να πεισθούν οι συγκεκριμένες 
χώρες ότι πρέπει να αποτελέσει απαίτηση μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η τεράστια παραγωγή CO2 από τον αυξανόμενο 
αριθμό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα θα αυξάνεται με κάθε 
ημέρα καθυστέρησης, και το αέριο θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα για πολλές, πολλές 
δεκαετίες. 

Οι θεμιτές ανησυχίες του κοινού σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας CCS πρέπει να 
απαντηθούν, αλλά πρέπει επίσης να ενταχθούν στο κατάλληλο πλαίσιο. Έχουν διατυπωθεί 
φόβοι ότι η μεταφορά και η αποθήκευση αδρανούς CO2 συνιστά κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος 
αυτός δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με τη μεταφορά και την αποθήκευση μεθανίου που 
πραγματοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη ως πράξη ρουτίνας. Αυτό το τοξικό, εύφλεκτο 
και εκρηκτικό αέριο θερμοκηπίου όχι μόνον αποθηκεύεται σε πλήθος υπόγειων τοποθεσιών, 
αλλά επίσης διοχετεύεται με αγωγούς σε εκατομμύρια σπίτια – όπου καίγεται!

Η τεχνολογία δέσμευσης CO2 είναι ακόμη σχετικά ανώριμη. Πρέπει να αναπτυχθούν νέες 
τεχνικές και οι υφιστάμενες πρέπει να αναβαθμισθούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις μιας μεγάλης μονάδας καύσης άνθρακα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τα 
εμπόδια αυτά μπορούν να ξεπερασθούν γρήγορα και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, τον 
Μάιο του 2008, η Alstom έγινε ο πρώτος μεγάλος κατασκευαστής που δήλωσε ότι μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμένες με CCS θα είναι εμπορικά διαθέσιμες από το 
2015, εφόσον ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες σχετικά με τα προτεινόμενα έργα επίδειξης 
που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε στην πράξη, δοκιμάζοντας τεχνολογίες και μειώνοντας το 
κόστος.

Εκφράζονται ανησυχίες ότι το CO2 δεν είναι δυνατόν να αποθηκευθεί με ασφάλεια βαθιά στο 
υπέδαφος, και ότι μπορεί να διαρρεύσει, να διαφύγει στην ατμόσφαιρα αντιπροσωπεύοντας 
κάποιου είδους κίνδυνο για την υγεία και ακυρώνοντας τον ίδιο τον σκοπό για τον οποίο 
αποθηκεύθηκε αρχικά. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα φυσικό συστατικό του αέρα που 
αναπνέουμε και μόνον πολύ έντονες συγκεντρώσεις σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα. Η IPCC προβλέπει ποσοστά διαρροής που δεν 
υπερβαίνουν το 1% κάθε 1.000 έτη, μια περίοδο τετραπλάσιας διάρκειας από το σύνολο της 
ιστορίας του βιομηχανικού πολιτισμού. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη γνώμη του εισηγητή, κάθε 
διαρροή που προβλέπεται ότι μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου ή 
στο περιβάλλον είναι απαράδεκτη.  
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Η πείρα μας όσον αφορά την αποθήκευση CO2 είναι ακόμη περιορισμένη, και είναι πολύ 
σημαντικό να επιλεγούν οι τοποθεσίες για τους τόπους αποθήκευσης με προσοχή και μόνον 
ύστερα από εντατική μελέτη, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος διαρροής υφίσταται κατά την 
πραγματοποίηση της έγχυσης και αμέσως μετά. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένα πρόβλημα το 
οποίο θα μεταβιβάσουμε στις μελλοντικές γενεές ανεπίλυτο. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας 
αναφέρει ότι, ύστερα από 10 έτη εργασιών έγχυσης στο Sleipner κάτω από τη Βόρεια 
Θάλασσα, όχι μόνον δεν υπήρξε διαρροή, αλλά ούτε και μετανάστευση εκτός των 
προβλεφθέντων ορίων. Με την πάροδο του χρόνου, το αποθηκευμένο CO2 γίνεται πιο 
σταθερό και η πιθανότητα διαρροής ακόμη μικρότερη.

Ο εισηγητής εκφράζει την εκτίμησή του για τις συμβουλές και τις συστάσεις που 
παρασχέθηκαν από πολλές εταιρείες και οργανισμούς κατά την εκπόνηση της παρούσας 
έκθεσης. Ειδικότερα, ευχαριστεί την Επιτροπή για τη βοήθειά της στην εκπόνηση των 
τροπολογιών για την αναθεώρηση, και τη βελτίωση, του σχεδίου νομοθεσίας. Ωστόσο,
παραμένουν διαφορές στην προσέγγιση και ο εισηγητής αναλαμβάνει την αποκλειστική 
ευθύνη για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του.

Το μακροπρόθεσμο κόστος της χρήσης συστημάτων CCS αναμένεται να είναι συγκρίσιμο με 
εκείνο άλλων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν συνεκτιμηθεί η 
εξοικονόμηση δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ, αλλά εκείνοι που θα κινητοποιηθούν πρώτοι θα πληρώσουν υψηλό 
τίμημα και θα χρειασθούν κάποιο είδος δημόσιας στήριξης.  

Τον Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύθηκε να στηρίξει την κατασκευή, έως 
το 2015, έως 12 μονάδων επίδειξης CCS μεγάλης κλίμακας. Ευελπιστούμε ότι η πρόσθετη 
χρηματοδότηση που απαιτείται για την υλοποίησή τους θα εξασφαλισθεί πριν από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.


	726692el.doc

