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Τροπολογία 1
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
των τροπολογιών στα παραρτήματα II 
και III της Σύμβασης για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος του 
Βορειοανατολικού Ατλαντικού (σύμβαση 
OSPAR) που αφορούν την αποθήκευση 
ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
2009/0071(CNS),

Or. en

Τροπολογία 2
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 είναι μια δοκιμασμένη
τεχνολογία που μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τις εκπομπές CO2 από 
βιομηχανικές πηγές και σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα αλλά απαιτεί την 
υλοποίηση έργων επίδειξης σε 
βιομηχανικό επίπεδο ώστε να δοθεί ώθηση 
στην καινοτομία και να διασφαλιστεί η 
μείωση του κόστους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 είναι μια υποσχόμενη
τεχνολογία που μπορεί δυνητικά να 
μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2 από 
βιομηχανικές πηγές και σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα αλλά απαιτεί επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα και την υλοποίηση 
έργων επίδειξης σε βιομηχανικό επίπεδο 
ώστε να δοθεί ώθηση στην καινοτομία και 
να διασφαλιστεί η μείωση του κόστους·

Or. en
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Τροπολογία 3
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 είναι μια δοκιμασμένη
τεχνολογία που μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τις εκπομπές CO2 από 
βιομηχανικές πηγές και σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα αλλά απαιτεί την 
υλοποίηση έργων επίδειξης σε 
βιομηχανικό επίπεδο ώστε να δοθεί ώθηση 
στην καινοτομία και να διασφαλιστεί η 
μείωση του κόστους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 είναι μια τεχνολογία που 
μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές 
CO2 από βιομηχανικές πηγές αλλά απαιτεί 
την υλοποίηση έργων επίδειξης σε 
βιομηχανικό επίπεδο ώστε να δοθεί ώθηση 
στην καινοτομία και να διασφαλιστεί η 
μείωση του κόστους·

Or. en

Τροπολογία 4
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 είναι μια δοκιμασμένη 
τεχνολογία που μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τις εκπομπές CO2 από 
βιομηχανικές πηγές και σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα αλλά απαιτεί την 
υλοποίηση έργων επίδειξης σε 
βιομηχανικό επίπεδο ώστε να δοθεί ώθηση 
στην καινοτομία και να διασφαλιστεί η 
μείωση του κόστους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 είναι μια δοκιμασμένη 
τεχνολογία που μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τις εκπομπές CO2 από 
βιομηχανικές πηγές και σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα αλλά απαιτείται 
επιβεβαίωση της ασφάλειάς της για το 
περιβάλλον και απόδειξη της 
δυνατότητας εφαρμογής της σε 
βιομηχανικό επίπεδο ώστε να δοθεί ώθηση 
στην καινοτομία και να διασφαλιστεί η 
μείωση του κόστους·

Or. pl
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Τροπολογία 5
Bas Eickhout, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά 
κράτη μέλη το κοινό αντιτίθεται στην 
καθιέρωση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και, ως εκ τούτου, η 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και η αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αποτελούν καλύτερους 
τρόπους για την απαλλαγή του κλάδου 
παραγωγής ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 6
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 δεν είναι 
απαραίτητη για την απαλλαγή του κλάδου 
παραγωγής ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, ενώ βιομηχανικοί 
τομείς όπως η χαλυβουργία και η 
τσιμεντοβιομηχανία έχουν πιο 
περιορισμένες δυνατότητες να μειώσουν 
τις εκπομπές CO2 χωρίς την εφαρμογή 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2·

Or. en

Τροπολογία 7
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως σε 
περιόδους λιτότητας, το δημόσιο χρήμα 
πρέπει να δαπανάται με σύνεση και να 
στρέφεται σε φιλικές προς το κλίμα 
τεχνολογίες που είναι ασφαλείς και 
βιώσιμες και έχουν δημόσια στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 8
Daniël van der Stoep

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει αύξηση 
της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε 
παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα 20 χρόνια 
και θεωρεί ότι η δέσμευση και η 
αποθήκευση CO2 είναι απαραίτητη για να 
επιτευχθεί η αναγκαία μείωση του CO2
κατά περίπου 20% μέχρι το 2050·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει αύξηση 
της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε 
παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα 20 χρόνια 
και θεωρεί ότι η δέσμευση και η 
αποθήκευση CO2 είναι απαραίτητη για να 
επιτευχθεί η μείωση του CO2 κατά περίπου 
20% μέχρι το 2050 που θεωρείται 
αναγκαία·

Or. nl

Τροπολογία 9
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 αποτελεί τη μόνη 
τεχνολογία με δυνατότητα δραστικής 
μείωσης CO2 από μεγάλους 
βιομηχανικούς τομείς 
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συμπεριλαμβανομένων της χαλυβουργίας, 
της τσιμεντοβιομηχανίας, της χημικής 
βιομηχανίας και των διυλιστηρίων 
πετρελαίου, και ότι σε συνδυασμό με τη 
χρήση της βιομάζας για 
ηλεκτροπαραγωγή έχει τη δυνατότητα να 
προάγει την καθαρή μείωση των 
εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία 10
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τα 
υφιστάμενα επίπεδα και τις προβλέψεις 
για τη μελλοντική χρήση των ορυκτών 
καυσίμων, η χρήση της τεχνολογίας 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2
κρίνεται ουσιαστική για την επίτευξη του 
στόχου διατήρησης της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο σε 
λιγότερο από 2°C·

Or. es

Τροπολογία 11
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης 
πορείας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Τσιμέντου το 2013 προτείνει ότι ο 
κλάδος μπορεί να επιτύχει μείωση των 
εκπομπών CO2 κατά 80% έως το 2050 με 
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την καθιέρωση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2, αλλά ότι το μέγιστο 
που θα μπορούσε να επιτευχθεί ελλείψει 
αυτής είναι 32%·

Or. en

Τροπολογία 12
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
εξελίξεις στον τομέα της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να αποβαίνουν σε 
βάρος της επίτευξης του υποχρεωτικού 
στόχου της ΕΕ για την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 13
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
συμπληρωματική στρατηγική στην 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο πλαίσιο της μετάβασης σε 
μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. es
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Τροπολογία 14
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 οι 
αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ 
ενστερνίστηκαν τη φιλόδοξη ιδέα να 
τεθούν σε λειτουργία 12 μονάδες επίδειξης 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 μέχρι το 2015, αλλά δεδομένου ότι η 
οικονομική τους βιωσιμότητα εξαρτάται 
από την υψηλή τιμή του άνθρακα, οι 
συγκεκριμένες φιλοδοξίες δεν μπορούν 
πλέον να πραγματοποιηθούν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 οι 
αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ 
ενστερνίστηκαν τη φιλόδοξη ιδέα να 
τεθούν σε λειτουργία 12 μονάδες επίδειξης 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 μέχρι το 2015, ωστόσο, λόγω του 
υψηλού κόστους επένδυσης και 
λειτουργίας των εν λόγω μονάδων και της 
χαμηλής τρέχουσας τιμής του άνθρακα 
που αναμένεται να παραμείνει χαμηλή τα 
επόμενα έτη, οι συγκεκριμένες φιλοδοξίες 
δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν·

Or. pl

Τροπολογία 15
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
της εν λόγω τεχνολογίας δεν πρέπει να 
αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση του 
ποσοστού των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα·

Or. es

Τροπολογία 16
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό 
πρέπει πάντα να έχει πλήρη και σαφή 
εικόνα των πλεονεκτημάτων και των 
πιθανών απειλών της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 πριν από την 
ανάπτυξη έργων σε εμπορική κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 17
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις δυνατότητές 
της, η διάδοση και χρήση της τεχνολογίας 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2
μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ να 
εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της για χαμηλές 
εκπομπές CO2 το 2050 με το μικρότερο 
δυνατό κόστος· αναγνωρίζει ότι καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί ένα 
σύνολο χαμηλού κόστους εμβληματικών 
έργων τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 πλήρους αλυσίδας· 
εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα μέσα 
εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

Or. en

Τροπολογία 18
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

Or. fr

(Δεν είναι αναγκαίος ο καθορισμός προθεσμίας εφόσον πρόκειται για μια γενική αρχή)

Τροπολογία 19
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας με σκοπό την εξεύρεση των 
βέλτιστων και ευνοϊκότερων από 
οικονομική άποψη λύσεων· εκτιμά ότι 
χρειάζονται και άλλα μέσα εκτός από το 
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
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ώθηση στην ανάπτυξη των έργων, 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι για την 
εφαρμογή των υφιστάμενων τεχνικών 
λύσεων απαιτούνται σημαντικές 
επενδύσεις·

Or. fi

Τροπολογία 20
Bas Eickhout, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε ορισμένους 
ενεργοβόρους βιομηχανικούς τομείς είναι 
απαραίτητη για την ΕΕ προκειμένου να 
εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της για χαμηλές 
εκπομπές CO2 το 2050 με το μικρότερο 
δυνατό κόστος· αναγνωρίζει ότι καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν 
εμβληματικά έργα τεχνολογιών δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 πλήρους αλυσίδας 
στη χαλυβουργία και την 
τσιμεντοβιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 21
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
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την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων· θεωρεί 
ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
εξευρεθούν και άλλα μέσα ικανά να 
ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες έρευνας 
και τεχνικής ανάπτυξης στον τεχνολογικό 
τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2·

Or. es

Τροπολογία 22
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι προκειμένου η ΕΕ να 
εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της για χαμηλές 
εκπομπές CO2 το 2050 με το μικρότερο 
δυνατό κόστος, είναι απαραίτητη η 
διάδοση της τεχνολογίας δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2· αναγνωρίζει ότι 
καθίσταται επιτακτική ανάγκη να 
συνεχιστεί η έρευνα για την τεχνολογία 
CCS και την ασφάλειά της καθώς και να 
αναπτυχθεί ένα σύνολο εμβληματικών 
έργων τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 πλήρους αλυσίδας· 
εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα μέσα 
εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·
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Or. pl

Τροπολογία 23
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
υπενθυμίζει ότι στον χάρτη πορείας της 
Επιτροπής για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
2050 προβάλλεται η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 ως απαραίτητο 
εργαλείο για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές των βιομηχανιών, 
όπως η χαλυβουργία και η 
τσιμεντοβιομηχανία, που δεν διαθέτουν 
άλλα μέσα για την επίτευξη του στόχου·
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

Or. en

Τροπολογία 24
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος· 
αναγνωρίζει ότι καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 πλήρους 
αλυσίδας· εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα 
μέσα εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

1. αναγνωρίζει ότι η διάδοση και χρήση 
της τεχνολογίας της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη για 
την ΕΕ προκειμένου να εκπληρώσει τις 
φιλοδοξίες της για χαμηλές εκπομπές CO2
το 2050 με το μικρότερο δυνατό κόστος·
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον χάρτη 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
2050, η δέσμευση και η αποθήκευση CO2
θεωρείται απαραίτητο μέσο για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
των βιομηχανιών που εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2· αναγνωρίζει ότι 
καθίσταται επιτακτική ανάγκη να 
αναπτυχθεί ένα σύνολο εμβληματικών 
έργων τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 πλήρους αλυσίδας· 
εκτιμά ότι χρειάζονται και άλλα μέσα 
εκτός από το ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των έργων·

Or. fr

Τροπολογία 25
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι ενώ η δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 μπορεί να αποτελεί 
μέρος της λύσης για την επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά τον περιορισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα 
ήταν ακόμη καλύτερο αν τα κράτη μέλη 
μπορούσαν να επιτύχουν αυτούς τους 
στόχους χωρίς την αξιοποίηση της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2·
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Or. en

Τροπολογία 26
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία της διάδοσης και 
χρήσης της τεχνολογίας δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε συγκεκριμένες 
βιομηχανικές διεργασίες, σε τομείς όπως 
η μεταλλουργία, η σιδηρουργία ή η 
τσιμεντοβιομηχανία, στο πλαίσιο των 
οποίων μπορεί να επιτευχθεί δραστική 
και οικονομικά αποδοτική μείωση των 
βιομηχανικών εκπομπών σε 
μεσοπρόθεσμο διάστημα·

Or. es

Τροπολογία 27
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης οι 
διάφορες τεχνολογίες χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
γεωλογικής δέσμευσης του CO2 ·

Or. fr

Τροπολογία 28
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 
2020 ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει 
την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και 
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως 
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την 
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 29
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 
2020 ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει 
την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και 
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως 
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την 
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 ο οποίος θα πρέπει 
να συμπεριλάβει την παραγωγή ενέργειας 
από άνθρακα και φυσικό αέριο και 
πολλούς βιομηχανικούς τομείς· θεωρεί ότι 
πρέπει να θέσει ως φιλοδοξία τη 
λειτουργία και κατασκευή αρκετών έργων 
υποδομής με στόχο την από κοινού 
δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 30
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 2020
ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει την 
παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και 
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως 
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την 
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 2025
ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει την 
παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και 
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως 
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την 
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση, σε
αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

Or. pl

Τροπολογία 31
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 
2020 ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει
την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και 
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως 
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την 
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
αξιοποίηση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε πολλούς 
βιομηχανικούς τομείς όπως την παραγωγή 
ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο· 
θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως φιλοδοξία τη 
λειτουργία και κατασκευή αρκετών έργων 
υποδομής με στόχο την από κοινού 
δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 32
Sophie Auconie
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 
2020 ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει 
την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως 
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την 
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

2. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το 
κλίμα με ορίζοντα το 2030, να προτείνει 
έναν στόχο για την αξιοποίηση της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 ο οποίος 
θα πρέπει να συμπεριλάβει την παραγωγή 
ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο 
και πολλούς βιομηχανικούς τομείς· θεωρεί 
ότι πρέπει να θέσει ως φιλοδοξία τη 
λειτουργία και κατασκευή αρκετών έργων 
υποδομής με στόχο την από κοινού 
δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

Or. fr

Τροπολογία 33
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
στόχο για την αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 με ορίζοντα το 
2020 ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλάβει 
την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και 
φυσικό αέριο και πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς· θεωρεί ότι πρέπει να θέσει ως
φιλοδοξία τη λειτουργία και κατασκευή 
αρκετών έργων υποδομής με στόχο την
από κοινού δέσμευση και αποθήκευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
επειγόντως πρόσθετες προτάσεις για την 
υποστήριξη έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 που 
βρίσκονται ήδη σε ικανοποιητικό στάδιο 
εξέλιξης ώστε να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν μέχρι το 2020· θεωρεί ότι 
κατάλληλος στόχος θα ήταν η λειτουργία 
και κατασκευή αρκετών έργων υποδομής 
με στόχο τη δέσμευση και παγίδευση 10 
εκατομμυρίων τόνων CO2 κάθε χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 34
Chris Davies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επιμένει ότι στο πλαίσιο για τις 
πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 
2030, πρέπει να συμπεριληφθούν 
φιλόδοξες προτάσεις για την ανάπτυξη 
και εμπορική αξιοποίηση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 , ώστε να 
διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής και 
να ενημερωθούν οι επενδυτές ότι οι 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που 
χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα χωρίς 
περιορισμό των εκπομπών κινδυνεύουν 
να καταστούν εγκλωβισμένα περιουσιακά 
στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 35
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2а. επισημαίνει την ανάγκη για 
αποτελεσματική επικοινωνία με τις χώρες 
εταίρους εκτός ΕΕ σχετικά με τη 
σκοπιμότητα της ανάπτυξης συστημάτων 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει την ανάπτυξη 
δίκαιου και αμοιβαίως επωφελούς 
εμπορίου·

Or. bg

Τροπολογία 36
Chris Davies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει την ανάγκη να υποβάλει 
η Επιτροπή προτάσεις για την προώθηση 
της αξιοποίησης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 ώστε να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2 από βιομηχανικούς τομείς 
όπως η χαλυβουργία, η 
τσιμεντοβιομηχανία και η βιομηχανία 
πετροχημικών·

Or. en

Τροπολογία 37
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης για τον 
χάλυβα πρέπει να κάνει ειδική αναφορά 
στην ανάγκη ανάπτυξης εμβληματικών 
έργων τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 38
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ε. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει τις ποσότητες CO2 που 
διαχωρίζονται και απελευθερώνονται επί 
του παρόντος από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και γεωτρύπανα φυσικού 
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αερίου με στόχο να καταστεί 
προτεραιότητα η δέσμευση και παγίδευσή 
του·

Or. en

Τροπολογία 39
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2στ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι έχει 
αναγνωρίσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 ως απαραίτητο 
εργαλείο για την επίτευξη μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος· τονίζει την 
ανάγκη η Επιτροπή να αναλάβει δράση 
με νέο σθένος, βελτιωμένο συντονισμό 
και μοναδικό σκοπό να προωθήσει την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και να υπερνικήσει τα 
εμπόδια που την καθυστερούν·

Or. en

Τροπολογία 40
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στήριξη των 
κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι ελάχιστα κράτη μέλη έχουν 
ενθαρρύνει την εφαρμογή της τεχνολογίας 
αυτής·

3. αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στήριξη των 
κρατών μελών και τις επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι ελάχιστα κράτη μέλη έχουν 
ενθαρρύνει την εφαρμογή της τεχνολογίας 
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αυτής, αλλά υπογραμμίζει ότι εναπόκειται 
στα επιμέρους κράτη μέλη η απόφαση αν 
θέλουν να επιτρέψουν ή να ενθαρρύνουν 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2·

Or. en

Τροπολογία 41
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στήριξη των 
κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι ελάχιστα κράτη μέλη έχουν 
ενθαρρύνει την εφαρμογή της τεχνολογίας 
αυτής·

3. αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στήριξη της 
ΕΕ και των κρατών μελών· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ελάχιστα 
κράτη μέλη έχουν ενθαρρύνει την 
εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής·

Or. fi

Τροπολογία 42
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στήριξη των 
κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι ελάχιστα κράτη μέλη έχουν 
ενθαρρύνει την εφαρμογή της τεχνολογίας 
αυτής·

3. αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 δεν θα
υπάρξει χωρίς τη σημαντικά υψηλότερη 
τιμή του άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 43
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αποδέχεται ότι ορισμένα κράτη μέλη 
ανέφεραν ότι δεν αναμένουν η δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 να διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο στην εκπλήρωση των 
στόχων τους για μείωση των εκπομπών, 
αλλά τονίζει ότι το γεγονός αυτό δεν 
πρέπει να αποθαρρύνει την ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας σε άλλες χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 44
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει την απόφαση ορισμένων 
κρατών μελών να μην συμπεριλάβουν την 
τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 στις στρατηγικές τους για τη μείωση 
των εκπομπών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής από 
τα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία τη 
θεωρούν αξιόλογη και αποτελεσματική 
στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών, με την 
προϋπόθεση ότι μπορεί να αναπτυχθεί με 
ασφάλεια όσον αφορά το περιβάλλον·

Or. es



AM\1005304EL.doc 25/77 PE521.464v01-00

EL

Τροπολογία 45
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να συντάξουν και 
να δημοσιεύσουν εθνικούς χάρτες 
πορείας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών πριν από τη διάσκεψη της 
UNFCCC το 2015·

Or. en

Τροπολογία 46
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν 
την κατασκευή και λειτουργία 
εμβληματικών έργων και παράλληλα να 
διασφαλίσουν την απόδοση της 
επένδυσης των φορέων εκμετάλλευσης, 
αφετέρου δε, θεσπίζουν κανονιστικές 
απαιτήσεις όπως εγγυήσεις ότι οι 
πρωτοπόροι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
που θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 47
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2,
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως 
περιβαλλοντικά πρότυπα ασφαλείας και
εγγυήσεις ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

Or. en

Τροπολογία 48
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 στην 
επικράτειά τους, πρέπει να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
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κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

Or. es

Τροπολογία 49
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο πλαίσιο 
της διασφάλισης των συστημάτων 
υποστήριξης για καινοτόμες ενεργειακές 
τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίξουν 
την κατασκευή και λειτουργία 
εμβληματικών έργων και τη θέσπιση των 
κατάλληλων ρυθμιστικών απαιτήσεων για 
τους πρωτοπόρους της CCS που θα 
καθιστούν δυνατή την κατασκευή και τη 
λειτουργία των εν λόγω έργων, 
τουλάχιστον μέσα σε 10 χρόνια·

Or. pl

Τροπολογία 50
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5



PE521.464v01-00 28/77 AM\1005304EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
υψηλά κόστη πρωτοπορίας, αφετέρου δε, 
θεσπίζουν κανονιστικές απαιτήσεις όπως 
εγγυήσεις ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

Or. en

Τροπολογία 51
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού
φορτίου·

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές 
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου, χωρίς αυτό να επηρεάζει 
αρνητικά την τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους τελικούς χρήστες·
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Or. bg

Τροπολογία 52
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων, όπως π.χ. εγγυημένες τιμές
αγοράς, προκειμένου να υποστηρίξουν την 
κατασκευή και λειτουργία εμβληματικών 
έργων και παράλληλα να διασφαλίσουν 
την απόδοση της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

5. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθώς, 
αφενός μεν, παρέχουν μια διαφανή ροή 
εσόδων και κινήτρων, όπως π.χ. 
εγγυημένες διαφορικές τιμές, προκειμένου 
να υποστηρίξουν την κατασκευή και 
λειτουργία εμβληματικών έργων και 
παράλληλα να διασφαλίσουν την απόδοση 
της επένδυσης των φορέων 
εκμετάλλευσης, αφετέρου δε, θεσπίζουν 
κανονιστικές απαιτήσεις όπως εγγυήσεις 
ότι οι πρωτοπόροι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα παρέχουν ηλεκτροδότηση βασικού 
φορτίου·

Or. en

Τροπολογία 53
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εκπονήσει κατευθύνσεις για τα κράτη 
μέλη με στόχο να επισημανθεί το 
ιδιαίτερα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών 
και άλλων μηχανισμών που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν για να 
υποστηριχτεί και να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 



PE521.464v01-00 30/77 AM\1005304EL.doc

EL

αποθήκευσης CO2·

Or. en

Τροπολογία 54
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρύθμιση και χρηματοδότηση από την ΕΕ διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 55
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα χαμηλή 
τιμή άνθρακα δεν επιτρέπει στους φορείς 
εκμετάλλευσης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 να διασφαλίσουν την 
απόδοση της επένδυσής τους και ότι
απαιτούνται μέτρα για τη βελτίωση του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (ETS)· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει προτάσεις για διαρθρωτικά 
μέτρα πριν από τέλος του τρέχοντος 
έτους με στόχο την ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (ETS) αυξάνοντας τον 
γραμμικό συντελεστή μείωσης και 
ακυρώνοντας τα πλεονάζοντα 
δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 56
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την 
πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 
600 εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 57
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την 
πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 
600 εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 

διαγράφεται
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των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

Or. fi

Τροπολογία 58
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την 
πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 
600 εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 59
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την πώληση 
δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 600 
εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την πώληση 
δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 600 
εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
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προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, αλλά υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό η δημιουργία ενός τέτοιου 
ταμείου να μην οδηγήσει σε αύξηση του 
συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 60
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την 
πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 
600 εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επενδυτικού 
ταμείου βιομηχανικής καινοτομίας που να 
αντιστοιχεί σε δικαιώματα εκπομπής 
αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων μέσω 
του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας των 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου (EU ETS) προκειμένου να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη των 
εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

Or. fr

Τροπολογία 61
Bas Eickhout, Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την πώληση 
δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 600 
εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
των εμβληματικών έργων τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, άλλες 
καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών CO2 και μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών CO2 από ενεργοβόρες 
βιομηχανίες·

6. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
βιομηχανικής καινοτομίας από την πώληση 
δικαιωμάτων εκπομπής αξίας 600 
εκατομμυρίων μέσω του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
καινοτόμων και φιλικών προς το κλίμα 
τεχνολογιών, όπως τα εμβληματικά έργα 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, για τη μείωση των εκπομπών CO2
από ενεργοβόρες βιομηχανίες·

Or. en

Τροπολογία 62
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν 
μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
έγκαιρης κατασκευής εμβληματικών 
έργων τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε βιομηχανικούς 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 63
Vicky Ford, Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι τα έργα τεχνολογιών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2
ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερο 
χρόνο για να τεθούν σε λειτουργία από τα 
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τη 
βιομηχανία για την υποστήριξη των 
έργων τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 μέσω των 
προγραμμάτων EEPR και NER300 ώστε 
να ληφθούν τελικές αποφάσεις επένδυσης 
και να τεθούν σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 64
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει ότι κατά τη διαμόρφωση 
των παραμέτρων για τη χρήση ενός 
τέτοιου ταμείου πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η εμπειρία από τους περιορισμούς και τη 
δυσκαμψία του υπάρχοντος 
χρηματοδοτικού μηχανισμού NER300·

Or. en

Τροπολογία 65
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6а. τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
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κανονιστικών καθεστώτων για την 
προστασία της ανταγωνιστικότητας των 
εταιρειών που επενδύουν σε έργα 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2·

Or. bg

Τροπολογία 66
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, 
ενός συστήματος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την αγορά πιστοποιητικών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 τα 
οποία θα αποδεικνύουν την αποθήκευση 
CO2 ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα 
που βρίσκεται ενσωματωμένο στα 
παράγωγα των ορυκτών καυσίμων·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 67
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 

διαγράφεται
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καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, 
ενός συστήματος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την αγορά πιστοποιητικών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 τα 
οποία θα αποδεικνύουν την αποθήκευση 
CO2 ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα 
που βρίσκεται ενσωματωμένο στα 
παράγωγα των ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 68
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά είτε πιστοποιητικών δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων είτε μιας άλλης 
μορφής, εξαιρουμένης της αγοράς 
ποσοστώσεων εκπομπών, για την 
αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία 69
Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει εκτίμηση των επιπτώσεων
ενός συστήματος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την αγορά πιστοποιητικών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 τα οποία 
θα αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 70
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση ή την 
επεξεργασία CO2 ανάλογα με το διοξείδιο 
του άνθρακα που βρίσκεται ενσωματωμένο 
στα παράγωγα των ορυκτών καυσίμων·

Or. fr
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Τροπολογία 71
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την αγορά πιστοποιητικών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 τα 
οποία θα αποδεικνύουν την αποθήκευση 
CO2 ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα 
που βρίσκεται ενσωματωμένο στα 
παράγωγα των ορυκτών καυσίμων·

7. θεωρεί ότι στο μέλλον η 
μακροπρόθεσμη στήριξη της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2 θα πρέπει κατά 
βάση να προέλθει από την παραγωγή και 
εισαγωγή ορυκτών καυσίμων που 
ευθύνονται για την αποδέσμευση CO2·

Or. pl

Τροπολογία 72
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, 
ενός συστήματος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την αγορά πιστοποιητικών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 τα 
οποία θα αποδεικνύουν την αποθήκευση 
CO2 ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από ένα 
κατάλληλο μήνυμα από την τιμή του CO2
που παρέχεται από το ευρωπαϊκό 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU-
ETS)·
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που βρίσκεται ενσωματωμένο στα 
παράγωγα των ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 73
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που κυρίως ευθύνονται για τις 
εκπομπές CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

Or. bg

Τροπολογία 74
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2·
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συστήματος που θα καθιστά 
υποχρεωτική την αγορά πιστοποιητικών 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 τα 
οποία θα αποδεικνύουν την αποθήκευση 
CO2 ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα 
που βρίσκεται ενσωματωμένο στα 
παράγωγα των ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 75
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή και εισαγωγή ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποθήκευση CO2
ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα που 
βρίσκεται ενσωματωμένο στα παράγωγα 
των ορυκτών καυσίμων·

7. θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 θα 
πρέπει κατά βάση να προέλθει από την 
παραγωγή, εισαγωγή και χρήση ορυκτών 
καυσίμων που ευθύνονται για την 
αποδέσμευση CO2· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση, από το 2020, ενός 
συστήματος που θα καθιστά υποχρεωτική 
την αγορά πιστοποιητικών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 τα οποία θα 
αποδεικνύουν την αποφυγή εκπομπών 
CO2 ανάλογα με το διοξείδιο του άνθρακα 
που βρίσκεται ενσωματωμένο στα 
παράγωγα των ορυκτών καυσίμων και 
χρησιμοποιείται στις διαδικασίες τους·

Or. en

Τροπολογία 76
Elisabetta Gardini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
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κατευθύνσεις για τα κράτη μέλη όσον 
αφορά διάφορους χρηματοδοτικούς και 
άλλους μηχανισμούς που θα μπορούσαν 
να εφαρμόσουν για τη στήριξη της 
ανάπτυξης δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2·

Or. en

Τροπολογία 77
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να 
απαγορεύσει τη χορήγηση δανείων για 
την κατασκευή σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα 
εκπέμπουν πάνω από 550g CO2 ανά 
κιλοβατώρα (550g CO2/kWh)· τονίζει ότι 
αν δεν υπάρξει οικονομική στήριξη για 
την ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2, η θέσπιση αυστηρών 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές θα 
είναι άκρως απαραίτητη·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 78
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
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χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2, η θέσπιση αυστηρών 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές θα 
είναι άκρως απαραίτητη·

χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι η θέσπιση 
εξίσου ή περισσότερο αυστηρών 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές σε 
επίπεδο ΕΕ θα είναι άκρως απαραίτητη·

Or. fi

Τροπολογία 79
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2, η θέσπιση αυστηρών 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές θα 
είναι άκρως απαραίτητη·

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι η θέσπιση 
αυστηρών προτύπων επιδόσεων για τις 
εκπομπές θα είναι άκρως απαραίτητη και, 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα πρότυπο επιδόσεων για τις 
εκπομπές της τάξεως των 350g CO2 ανά 
κιλοβατώρα (350g CO2/kWh) για νέους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από το 
2015 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα κατασκευάζονται πλέον σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα στην 
ΕΕ αν δεν είναι εξοπλισμένοι με 
τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 και να εφαρμοστεί το ίδιο πρότυπο 
για παλαιούς σταθμούς από 
μεταγενέστερη ημερομηνία·

Or. en
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Τροπολογία 80
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2, η θέσπιση αυστηρών 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές θα 
είναι άκρως απαραίτητη·

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει τη σημασία της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
των μεγάλων σταθμών καύσης ορυκτών 
καυσίμων για τη μείωση των εκπομπών 
CO2·

Or. pl

Τροπολογία 81
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, η θέσπιση αυστηρών προτύπων 
επιδόσεων για τις εκπομπές θα είναι άκρως 
απαραίτητη·

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξουν επαρκή οικονομικά κίνητρα και 
κίνητρα πολιτικής για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και 
άλλων τεχνολογιών παγίδευσης διοξειδίου 
του άνθρακα, η θέσπιση αυστηρών 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές θα 
είναι άκρως απαραίτητη·

Or. en
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Τροπολογία 82
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, η θέσπιση αυστηρών προτύπων 
επιδόσεων για τις εκπομπές θα είναι 
άκρως απαραίτητη·

8. σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων να απαγορεύσει τη 
χορήγηση δανείων για την κατασκευή 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 
χρησιμοποιούν άνθρακα και θα εκπέμπουν 
πάνω από 550g CO2 ανά κιλοβατώρα 
(550g CO2/kWh)· τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει οικονομική στήριξη για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη της δέσμευσης 
και αποθήκευσης CO2, η θέσπιση 
αυστηρών προτύπων επιδόσεων για τις 
εκπομπές δεν θα οδηγήσει στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

Or. bg

Τροπολογία 83
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και 
τον Χάλυβα της ΕΕ για την υποστήριξη 
της επίδειξης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 σε προ-εμπορική 
κλίμακα σε αυτούς τους βιομηχανικούς 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 84
Sophie Auconie
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη φορέων 
επίδειξης για τη δέσμευση και την 
αποθήκευση CO2 εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
μέσα, περιλαμβανομένων και εκείνων που 
σχετίζονται με τις δημοπρασίες των 
δικαιωμάτων εκπομπών CO2· ζητεί την 
ετήσια διάθεση αυξανόμενου μέρους των 
εσόδων που προέρχονται από τις εν λόγω 
δημοπρασίες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2·

Or. fr

Τροπολογία 85
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ότι 
τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στην επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού από το 2020 
προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 86
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. εκτιμά την ενθάρρυνση που παρέχεται 
από την κυβέρνηση της Νορβηγίας για τα 
έργα τεχνολογιών δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 στην ΕΕ και εκφράζει 
την επιθυμία κατά τη διαπραγμάτευση 
της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
να υποβληθεί αίτηση χρηματοδοτικής 
στήριξης για τα εμβληματικά έργα 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2·

Or. en

Τροπολογία 87
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα οφέλη της έγκρισης και 
ανάπτυξης του πιλοτικού έργου 
τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 της Ciuden στην Ισπανία, το οποίο 
έχει λάβει χρηματοδοτική στήριξη 
100 εκατομμυρίων ευρώ από πηγές της 
ΕΕ, ως μια ευρωπαϊκή εγκατάσταση 
δοκιμής τεχνολογιών δέσμευσης και 
ενδοχώριας αποθήκευσης CO2·

Or. en

Τροπολογία 88
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μέτρα με στόχο να διασφαλιστεί ότι η 
οικονομική στήριξη για τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 παρέχεται σε 
συγκριτική βάση με αυτή για άλλες 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών CO2 που 
αφορούν την αποφυγή των εκπομπών 
CO2 στην ατμόσφαιρα·

Or. en

Τροπολογία 89
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
να λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές 
απαιτήσεις άλλων εγκαταστάσεων και για 
τον λόγο αυτό, οι αγωγοί ζεύξης που θα 
παρέχουν μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα 
μεταφοράς του CO2 από διάφορες πηγές θα 
πρέπει συχνά να αναπτύσσονται μέσω 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο 
διασφαλίζοντας την παροχή συστημάτων 
μεταφοράς δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 και καθορίζοντας τη διαθεσιμότητα 
των υποδομών αποθήκευσης·

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
να λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές 
απαιτήσεις άλλων εγκαταστάσεων και για 
τον λόγο αυτό, οι αγωγοί ζεύξης που θα 
παρέχουν μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα 
μεταφοράς του CO2 από διάφορες πηγές θα 
πρέπει συχνά να αναπτύσσονται μέσω 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο 
διασφαλίζοντας την παροχή συστημάτων 
μεταφοράς δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 και καθορίζοντας τη διαθεσιμότητα 
των υποδομών αποθήκευσης, αν 
αποφασίσουν να επιτρέψουν ή να 
ενθαρρύνουν τη χρήση της τεχνολογίας 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2·
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Or. en

Τροπολογία 90
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων να λαμβάνουν υπόψη τις 
μελλοντικές απαιτήσεις άλλων 
εγκαταστάσεων και για τον λόγο αυτό, οι 
αγωγοί ζεύξης που θα παρέχουν 
μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα 
μεταφοράς του CO2 από διάφορες πηγές 
θα πρέπει συχνά να αναπτύσσονται μέσω 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο 
ρόλο διασφαλίζοντας την παροχή 
συστημάτων μεταφοράς δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και καθορίζοντας τη 
διαθεσιμότητα των υποδομών 
αποθήκευσης·

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο 
ρόλο στη δημιουργία ενός ευνοϊκού 
πλαισίου διασφαλίζοντας την παροχή 
συστημάτων μεταφοράς δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και καθορίζοντας τη 
διαθεσιμότητα των υποδομών 
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 91
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων να λαμβάνουν υπόψη τις 
μελλοντικές απαιτήσεις άλλων 
εγκαταστάσεων και για τον λόγο αυτό, οι 
αγωγοί ζεύξης που θα παρέχουν 
μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα 
μεταφοράς του CO2 από διάφορες πηγές 
θα πρέπει συχνά να αναπτύσσονται μέσω 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο 
ρόλο διασφαλίζοντας την παροχή 
συστημάτων μεταφοράς δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και καθορίζοντας τη 
διαθεσιμότητα των υποδομών 
αποθήκευσης·

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο 
ρόλο διασφαλίζοντας την παροχή 
συστημάτων μεταφοράς δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και καθορίζοντας τη 
διαθεσιμότητα των υποδομών 
αποθήκευσης·

Or. de

Τροπολογία 92
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα 
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των 

9. αναγνωρίζει ότι εξοικονόμηση 
δημοσιονομικών πόρων μπορεί να επέλθει 
αν δοθεί προτεραιότητα σε δίκτυα 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα 
χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς·
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εγκαταστάσεων να λαμβάνουν υπόψη τις 
μελλοντικές απαιτήσεις άλλων 
εγκαταστάσεων και για τον λόγο αυτό, οι 
αγωγοί ζεύξης που θα παρέχουν 
μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα 
μεταφοράς του CO2 από διάφορες πηγές 
θα πρέπει συχνά να αναπτύσσονται μέσω 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο 
ρόλο διασφαλίζοντας την παροχή 
συστημάτων μεταφοράς δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και καθορίζοντας τη 
διαθεσιμότητα των υποδομών 
αποθήκευσης·

Or. de

Τροπολογία 93
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει αν δοθεί προτεραιότητα
σε δίκτυα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
να λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές 
απαιτήσεις άλλων εγκαταστάσεων και για 
τον λόγο αυτό, οι αγωγοί ζεύξης που θα 
παρέχουν μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα 
μεταφοράς του CO2 από διάφορες πηγές θα 
πρέπει συχνά να αναπτύσσονται μέσω 
συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα· τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο 
διασφαλίζοντας την παροχή συστημάτων 
μεταφοράς δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 και καθορίζοντας τη διαθεσιμότητα 

9. αναγνωρίζει ότι σημαντική 
εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων 
μπορεί να επέλθει χάρη στη δημιουργία 
δικτύων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιούν τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 και θα διαθέτουν κοινούς 
αγωγούς μεταφοράς ή άλλα συστήματα 
μεταφοράς CO2· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρχει η απαίτηση από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
να λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές 
απαιτήσεις άλλων εγκαταστάσεων και για 
τον λόγο αυτό, όπως οι αγωγοί ζεύξης που 
θα παρέχουν μακροπρόθεσμα τη 
δυνατότητα μεταφοράς του CO2 από 
διάφορες πηγές θα πρέπει συχνά να 
αναπτύσσονται μέσω συμπράξεων μεταξύ 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαδραματίσουν άμεσο ρόλο 
διασφαλίζοντας την παροχή συστημάτων 
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των υποδομών αποθήκευσης· μεταφοράς δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 και καθορίζοντας τη διαθεσιμότητα 
των υποδομών αποθήκευσης·

Or. pl

Τροπολογία 94
Vicky Ford, Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία για τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 ώστε να διασφαλιστεί
ότι δεν αποθαρρύνει υπέρμετρα τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τόπων 
αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 95
Bas Eickhout, Matthias Groote, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τους ισχυρισμούς ότι ένας 
κόμβος στη Βόρεια Θάλασσα θα 
μπορούσε να διασφαλίσει την 
αποθήκευση 100 εκατομμυρίων τόνων 
CO2 σε ετήσια βάση μέχρι το 2030 και 
500 εκατομμυρίων τόνων σε ετήσια βάση 
μέχρι το 2050· υποστηρίζει την 
αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ 
προκειμένου να θεσπιστεί ένας κοινός 
ορισμός για τα χαρακτηριστικά των 
τόπων αποθήκευσης, να προσδιοριστεί το 
γεωλογικό δυναμικό των τοποθεσιών
αποθήκευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
να αναπτυχθούν πιλοτικά έργα και να 

διαγράφεται
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προετοιμαστούν τόποι αποθήκευσης σε 
εμπορική βάση·

Or. en

Τροπολογία 96
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τους ισχυρισμούς ότι ένας 
κόμβος στη Βόρεια Θάλασσα θα μπορούσε 
να διασφαλίσει την αποθήκευση 100 
εκατομμυρίων τόνων CO2 σε ετήσια βάση 
μέχρι το 2030 και 500 εκατομμυρίων 
τόνων σε ετήσια βάση μέχρι το 2050· 
υποστηρίζει την αξιοποίηση κονδυλίων της 
ΕΕ προκειμένου να θεσπιστεί ένας κοινός 
ορισμός για τα χαρακτηριστικά των τόπων 
αποθήκευσης, να προσδιοριστεί το 
γεωλογικό δυναμικό των τοποθεσιών 
αποθήκευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
να αναπτυχθούν πιλοτικά έργα και να 
προετοιμαστούν τόποι αποθήκευσης σε 
εμπορική βάση·

10. σημειώνει τους ισχυρισμούς ότι ένας 
κόμβος στη Βόρεια Θάλασσα θα μπορούσε 
να διασφαλίσει την αποθήκευση 100 
εκατομμυρίων τόνων CO2 σε ετήσια βάση 
μέχρι το 2030 και 500 εκατομμυρίων 
τόνων σε ετήσια βάση μέχρι το 2050· 
υποστηρίζει την αξιοποίηση κονδυλίων της 
ΕΕ προκειμένου να θεσπιστεί ένας κοινός 
ορισμός για τα χαρακτηριστικά των τόπων 
αποθήκευσης, να προσδιοριστεί το 
γεωλογικό δυναμικό των τοποθεσιών 
αποθήκευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
να αναπτυχθούν πιλοτικά έργα και να 
προετοιμαστούν τόποι αποθήκευσης σε 
εμπορική βάση στα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να επιτρέψουν τη δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 στην επικράτειά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 97
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
πρωτοβουλία ενεργειακής υποδομής στη 
Βόρεια Θάλασσα για να προωθηθεί η 
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αποτελεσματικότερη χρήση των 
αποθηκευτικών δυνατοτήτων των τόπων 
που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 
για την εξόρυξη υδρογονανθράκων και 
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου από υπάρχοντες και 
μελλοντικούς αγωγούς μεταφοράς· 
αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη μιας 
τέτοιας ενέργειας, διότι οι δυνητικοί 
τόποι αποθήκευσης και η υποδομή θα 
χαθούν καθώς σταματάει η παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 98
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να χρηματοδοτήσει την παραγωγή ενός 
ευρωπαϊκού άτλαντα τόπων 
αποθήκευσης CO2·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 99
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
να χρηματοδοτήσει την παραγωγή ενός 
ευρωπαϊκού άτλαντα τόπων αποθήκευσης 
CO2·

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
παραγωγή ενός ευρωπαϊκού άτλαντα 
τόπων αποθήκευσης CO2·

Or. en
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Τροπολογία 100
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και
να χρηματοδοτήσει την παραγωγή ενός 
ευρωπαϊκού άτλαντα τόπων αποθήκευσης 
CO2·

11. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
την αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ 
προκειμένου να θεσπιστεί ένας κοινός 
ορισμός για τα χαρακτηριστικά των 
τόπων αποθήκευσης, να χρηματοδοτήσει 
την παραγωγή ενός ευρωπαϊκού άτλαντα 
τόπων αποθήκευσης CO2 και να αναπτύξει 
πιλοτικά έργα αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 101
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει κατά πόσον υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες θα επιτρέψει τη 
διασυνοριακή μεταφορά CO2 για 
παγίδευση κατά την περίοδο πριν από την 
επικύρωση των απαραίτητων 
αναθεωρήσεων της Συνθήκης του 
Λονδίνου·

Or. en

Τροπολογία 102
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 103
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 104
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 105
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης, ωστόσο, 
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αναγνωρίζει επίσης το κυρίαρχο 
δικαίωμα των επιμέρους κρατών μελών 
να αποφασίσουν να διακόψουν την 
αξιοποίηση της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 εφόσον το επιθυμούν·

Or. en

Τροπολογία 106
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

12. αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις της 
οδηγίας για τη δέσμευση και αποθήκευση 
CO2 υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες 
να επωμίζονται ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2·

Or. en

Τροπολογία 107
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας όσον 
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δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

αφορά την ευθύνη αποθήκευσης CO2 για 
τη γεωλογική αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

Or. pl

Τροπολογία 108
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές ευθύνες για την 
αποθήκευση CO2 παρά το γεγονός ότι το 
έργο τους έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους μέλους, και ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης·

12. αναγνωρίζει την ανησυχία των 
ενδιαφερόμενων φορέων αξιοποίησης της 
τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 φαίνονται 
μονόπλευρες, ότι ενδέχεται να 
υποχρεώνουν τις ιδιωτικές εταιρείες να 
επωμίζονται υπερβολικές και ποσοτικά 
αστάθμητες ευθύνες για την αποθήκευση 
CO2 παρά το γεγονός ότι το έργο τους έχει 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους, και ότι θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν σημαντικό ανασταλτικό 
παράγοντα για την πραγματοποίηση της 
επένδυσης·

Or. en

Τροπολογία 109
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει εκ νέου το καθεστώς 
ευθύνης που ορίζεται στην οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 όσον 
αφορά την αποθήκευση CΟ2, καθώς και 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
κατόχους άδειας αποθήκευσης·

Or. es

Τροπολογία 110
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει ότι το καθεστώς 
ευθύνης που ορίζεται στην οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 όσον 
αφορά την αποθήκευση CΟ2 δεν πρέπει 
να έχει αποτρεπτικά αποτελέσματα ως 
προς την πραγματοποίηση επενδύσεων·

Or. es

Τροπολογία 111
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 

διαγράφεται
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ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

Or. de

Τροπολογία 112
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 113
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει κατά πόσον τα 



PE521.464v01-00 62/77 AM\1005304EL.doc

EL

αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

επιμέρους κράτη μέλη πρέπει να 
επιμερίζονται την ευθύνη αφού 
παραχωρήσουν την άδεια για τους τόπους 
αποθήκευσης και εγκρίνουν τους όρους 
χρήσης τους· εμμένει στην άποψη ότι οι 
λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και των αρμόδιων αρχών των επιμέρους 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης καθώς και οποιεσδήποτε 
άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

Or. lt

Τροπολογία 115
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης·

Or. de

Τροπολογία 116
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα 
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης· εμμένει στην άποψη ότι η εν 
λόγω ευθύνη θα πρέπει να αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

Or. fr

Τροπολογία 117
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να 
αποφευχθούν τα όποια ατυχήματα
αποδέσμευσης CO2 από τόπους 
αποθήκευσης, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να επιμερίζονται την ευθύνη 
αφού παραχωρήσουν την άδεια για τους 
τόπους αποθήκευσης και εγκρίνουν τους 
όρους χρήσης τους· εμμένει στην άποψη 
ότι οι λεπτομέρειες της εν λόγω ευθύνης 
θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
και της αρμόδιας αρχής·

13. επισημαίνει ότι πρέπει να αποφευχθεί
όποια αποδέσμευση CO2 από τόπους 
αποθήκευσης και θεωρεί ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να φέρουν πλήρη 
ευθύνη σε περίπτωση τυχόν 
αποδέσμευσης·

Or. en

Τροπολογία 118
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2
προσφέρει στα κράτη μέλη μεγάλη 
ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό της 
χρηματικής εγγύησης που θα παρέχουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και την περίοδο πριν 
από τη μεταβίβαση της ευθύνης για τους 
κλειστούς τόπους αποθήκευσης στην 
αρμόδια αρχή· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 
που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 θα πρέπει να 
διαδραματίσουν πιο έντονο 
επιχειρηματικό ρόλο και να αναλάβουν 
μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών από αυτό 
που παρατηρείται στην παρούσα φάση·

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 119
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 
προσφέρει στα κράτη μέλη μεγάλη 
ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό της 
χρηματικής εγγύησης που θα παρέχουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και την περίοδο πριν 
από τη μεταβίβαση της ευθύνης για τους 
κλειστούς τόπους αποθήκευσης στην 
αρμόδια αρχή· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 
που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 θα πρέπει να 
διαδραματίσουν πιο έντονο 
επιχειρηματικό ρόλο και να αναλάβουν 
μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών από αυτό 
που παρατηρείται στην παρούσα φάση·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 120
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 προσφέρει
στα κράτη μέλη μεγάλη ευελιξία όσον 
αφορά τον καθορισμό της χρηματικής 
εγγύησης που θα παρέχουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και την περίοδο πριν 

14. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
παρέχεται επαρκής χρηματική εγγύηση
από τους φορείς εκμετάλλευσης της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
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από τη μεταβίβαση της ευθύνης για τους 
κλειστούς τόπους αποθήκευσης στην 
αρμόδια αρχή· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 
που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 θα πρέπει να 
διαδραματίσουν πιο έντονο 
επιχειρηματικό ρόλο και να αναλάβουν 
μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών από αυτό 
που παρατηρείται στην παρούσα φάση·

εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
κατά το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο·

Or. en

Τροπολογία 121
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 προσφέρει 
στα κράτη μέλη μεγάλη ευελιξία όσον 
αφορά τον καθορισμό της χρηματικής 
εγγύησης που θα παρέχουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και την περίοδο πριν 
από τη μεταβίβαση της ευθύνης για τους 
κλειστούς τόπους αποθήκευσης στην 
αρμόδια αρχή· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 
που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο 
έντονο επιχειρηματικό ρόλο και να 
αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών 
από αυτό που παρατηρείται στην 
παρούσα φάση·

14. επισημαίνει ότι η οδηγία για τη 
γεωλογική αποθήκευση CO2 προσφέρει 
στα κράτη μέλη μεγάλη ευελιξία όσον 
αφορά τον καθορισμό της χρηματικής 
εγγύησης που θα παρέχουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2 και την περίοδο πριν 
από τη μεταβίβαση της ευθύνης για τους 
κλειστούς τόπους αποθήκευσης στην 
αρμόδια αρχή· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη 
που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο 
έντονο επιχειρηματικό ρόλο και να 
αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών 
όσον αφορά την ασφάλεια αποθήκευσης 
του CO2 από αυτό που τους αποδίδεται 
επί του παρόντος σύμφωνα με την οδηγία·

Or. pl

Τροπολογία 122
Chris Davies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τα έγγραφα καθοδήγησης της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2
προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα εν 
λόγω σημεία·

Or. en

Τροπολογία 123
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας 
για τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι 
σε περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο 
στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 την 
αναθεώρησή της·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 124
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας διαγράφεται
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για τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι 
σε περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο 
στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 την 
αναθεώρησή της·

Or. es

Τροπολογία 125
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι σε 
περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της οδηγίας για τη δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 την αναθεώρησή 
της·

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι σε 
περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 κατά 
πόσον αυτό αποτελεί πραγματικό 
πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 126
Bas Eickhout, Sabine Wils



AM\1005304EL.doc 69/77 PE521.464v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας 
για τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι 
σε περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο 
στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 την 
αναθεώρησή της·

15. υπενθυμίζει την απαίτηση της οδηγίας 
για τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι 
σε περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα που αντιστοιχούν στην 
ποσότητα που εκπέμπεται στην 
ατμόσφαιρα·

Or. en

Τροπολογία 127
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι σε 
περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της οδηγίας για τη δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 την αναθεώρησή 
της·

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας για 
τη γεωλογική αποθήκευση CO2 ότι σε 
περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση 
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της οδηγίας για τη γεωλογική 
αποθήκευση CO2·

Or. pl



PE521.464v01-00 70/77 AM\1005304EL.doc

EL

Τροπολογία 128
Chris Davies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι σε 
περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτούμενες δαπανηρές επανορθωτικές 
προσπάθειες· φοβάται ότι η υποχρέωση
αυτή θα αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της οδηγίας για τη δέσμευση 
και αποθήκευση CO2 την αναθεώρησή της·

15. θεωρεί πως η απαίτηση της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 ότι σε 
περίπτωση διαρροής CO2 οι φορείς 
εκμετάλλευσης πρέπει να επιστρέψουν τα 
δικαιώματα, δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη 
το γεγονός ότι οι τόποι αποθήκευσης CO2
εγκρίνονται μόνο αν η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους κρίνει ότι δεν υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος διαρροής ή βλάβης 
στην υγεία ή το περιβάλλον· δεν 
αποδέχεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να φέρει 
πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε 
προβλήματα ανακύπτουν εφόσον δεν 
προκαλούνται από αμέλεια ή αθέμιτη 
πρακτική· φοβάται ότι η υφιστάμενη
υποχρέωση θα αποτελέσει πρόσθετο 
εμπόδιο στις προσπάθειες για την 
ανάπτυξη της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης της οδηγίας για 
τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 την 
αναθεώρησή της·

Or. en

Τροπολογία 129
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό 
να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή 

διαγράφεται
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βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι 
πολύ πιθανό να εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2 χωρίς να εξετάζονται 
τρόποι περιορισμού αυτών των εκπομπών 
στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 130
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό 
να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι 
πολύ πιθανό να εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2 χωρίς να εξετάζονται 
τρόποι περιορισμού αυτών των εκπομπών 
στο μέλλον·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 131
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό 
να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι 
πολύ πιθανό να εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2 χωρίς να εξετάζονται 
τρόποι περιορισμού αυτών των εκπομπών 
στο μέλλον·

16. επιμένει ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό 
να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι 
πολύ πιθανό να εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2 χωρίς να εξετάζονται 
τρόποι περιορισμού αυτών των εκπομπών 
στο μέλλον·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. en

Τροπολογία 132
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό 
να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι 
πολύ πιθανό να εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2 χωρίς να εξετάζονται 
τρόποι περιορισμού αυτών των εκπομπών 
στο μέλλον·

16. επιμένει ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό 
να πραγματοποιούνται επενδύσεις σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που είναι 
πολύ πιθανό να εκπέμπουν μεγάλες 
ποσότητες CO2·

Or. en

Τροπολογία 133
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο θέσπισης προτύπων όσον 
αφορά τις εκπομπές των μελλοντικών 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ορυκτά καύσιμα·

Or. es

Τροπολογία 134
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογούν με διαφορετικό 
τρόπο τις διατάξεις της οδηγίας για τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2 που 
καθιστούν υποχρεωτική την αξιολόγηση 
της ικανότητας δέσμευσης, μεταφοράς και 
αποθήκευσης πριν από τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας στους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής·

17. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογούν με διαφορετικό 
τρόπο τις διατάξεις της οδηγίας για τη 
γεωλογική αποθήκευση CO2 που 
καθιστούν υποχρεωτική την αξιολόγηση 
της ικανότητας δέσμευσης, μεταφοράς και 
αποθήκευσης πριν από τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας στους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής·

Or. pl

Τροπολογία 135
Anna Rosbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής ότι όλοι οι 
νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 
αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, εκτός και αν διαθέτουν σύστημα για 
την κάλυψη του φορτίου αιχμής ή το 
κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη 
νομοθετική απαίτηση δημοσίευσης ενός 
οδικού χάρτη στον οποίον θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίον θα εκπληρώσει τους 
στόχους μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 
χωρίς να αξιοποιήσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής, στα κράτη 
μέλη που έχουν αποφασίσει να 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2, ότι 
όλοι οι νέοι σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα 
και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
υψηλών εκπομπών που υπερβαίνουν ένα 
κοινά αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, εκτός και αν διαθέτουν σύστημα για 
την κάλυψη του φορτίου αιχμής ή το 
κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη 
νομοθετική απαίτηση δημοσίευσης ενός 
οδικού χάρτη στον οποίον θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίον θα εκπληρώσει τους 
στόχους μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 
χωρίς να αξιοποιήσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2·

Or. en
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Τροπολογία 136
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής ότι όλοι οι 
νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 
αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, εκτός και αν διαθέτουν σύστημα για 
την κάλυψη του φορτίου αιχμής ή το 
κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη 
νομοθετική απαίτηση δημοσίευσης ενός 
οδικού χάρτη στον οποίον θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίον θα εκπληρώσει τους 
στόχους μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 
χωρίς να αξιοποιήσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2·

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής ότι όλοι οι 
νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 
αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2 ή άλλων μέτρων που θα συμβάλουν 
στη σημαντική μείωση των εκπομπών 
CO2, εκτός και αν διαθέτουν σύστημα για 
την κάλυψη του φορτίου αιχμής ή το 
κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη 
νομοθετική απαίτηση δημοσίευσης ενός 
οδικού χάρτη στον οποίον θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίον θα εκπληρώσει τους 
στόχους μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 
χωρίς να αξιοποιήσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2·

Or. de

Τροπολογία 137
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής ότι όλοι οι 
νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής ότι όλοι οι 
νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 



AM\1005304EL.doc 75/77 PE521.464v01-00

EL

αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, εκτός και αν διαθέτουν σύστημα για 
την κάλυψη του φορτίου αιχμής ή το 
κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη 
νομοθετική απαίτηση δημοσίευσης ενός 
οδικού χάρτη στον οποίον θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίον θα εκπληρώσει τους 
στόχους μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 
χωρίς να αξιοποιήσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2·

αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 
CO2, εκτός και αν διαθέτουν σύστημα για 
την κάλυψη του φορτίου αιχμής ή το 
κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τη 
νομοθετική απαίτηση δημοσίευσης ενός 
οδικού χάρτη στον οποίον θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίον θα εκπληρώσει τους 
στόχους μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 
χωρίς να αξιοποιήσει τη δέσμευση και 
αποθήκευση CO2·

Or. pl

Τροπολογία 138
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο 
πλαίσιο των όρων κατασκευής ότι όλοι οι 
νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 
αποδεκτό μέγεθος θα πρέπει να 
προετοιμάζονται επαρκώς για την 
εφαρμογή της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2, εκτός και αν διαθέτουν 
σύστημα για την κάλυψη του φορτίου 
αιχμής ή το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη νομοθετική απαίτηση 
δημοσίευσης ενός οδικού χάρτη στον 
οποίον θα αναφέρει τον τρόπο με τον 
οποίον θα εκπληρώσει τους στόχους 
μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 χωρίς να 
αξιοποιήσει τη δέσμευση και αποθήκευση 
CO2·

18. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
εθνικά κριτήρια αξιολόγησης που 
επιβάλλονται ως συνθήκες ετοιμότητας 
για δέσμευση και αποθήκευση CO2 κατά 
τη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε νέους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλών 
εκπομπών που υπερβαίνουν ένα κοινά 
αποδεκτό μέγεθος, εκτός και αν διαθέτουν 
σύστημα για την κάλυψη του φορτίου 
αιχμής ή το κράτος μέλος έχει 
συμμορφωθεί με τη νομοθετική απαίτηση 
δημοσίευσης ενός οδικού χάρτη στον 
οποίον θα αναφέρει τον τρόπο με τον 
οποίον θα εκπληρώσει τους στόχους 
μείωσης του CO2 μέχρι το 2050 χωρίς να 
αξιοποιήσει τη δέσμευση και αποθήκευση 
CO2·

Or. en

Τροπολογία 139
Anna Rosbach
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί άμεσα από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες χρήσης CO2
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ·

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί άμεσα από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες χρήσης CO2
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ 
και υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση στην μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
των έργων·

Or. en

Τροπολογία 140
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί άμεσα από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες χρήσης CO2
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ·

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί άμεσα από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες χρήσης CO2
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει την 
έρευνα στον τομέα της φωτοσύνθεσης·

Or. fr

Τροπολογία 141
Matthias Groote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί άμεσα από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες χρήσης CO2
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της 
ΕΕ·

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα·

Or. de

Τροπολογία 142
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί άμεσα από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις δυνατότητες χρήσης CO2
για να βελτιωθεί η απόληψη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ·

19. επικροτεί διάφορες πρωτοβουλίες που 
έχουν στόχο τη χρήση του CO2 με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μειώνονται οι συνολικές 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα· ειδικότερα, 
ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες χρήσης CO2 για την 
παραγωγή βιώσιμων καυσίμων για τις 
μεταφορές στο εσωτερικό της ΕΕ, για 
παράδειγμα μέσω μιας διαδικασίας 
μικροβιακής βιοδιάσπασης που παράγει 
υγρά καύσιμα από βιομηχανικά αέρια 
απόβλητα όπως το CO2·

Or. en


