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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αναθεώρηση του υφισταμένου συστήματος 
ανακοίνωσης όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της ενέργειας και επιδιώκει να 
καταστήσει δυνατή την συλλογή επαρκών πληροφοριακών στοιχείων που θα επιτρέψουν 
στην Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση των υποδομών και να προβλέπει ενδεχόμενα 
μελλοντικά προβλήματα.

Μολονότι η πρόταση είναι μάλλον διοικητικής φύσης , παρέχει εντούτοις ενδείξεις για το 
είδος και τα χαρακτηριστικά των αναμενόμενων μελλοντικών επενδύσεων. Είναι συνεπώς 
σημαντικό να δοθεί περαιτέρω έμφαση στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των σχεδίων 
προκειμένου να δοθούν εγγυήσεις και κίνητρα για την κατασκευή ή τον παροπλισμό 
ενεργειακών υποδομών με βιώσιμο τρόπο και με τον δέοντα σεβασμό στο περιβάλλον. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει συνεπώς την τροποποίηση της πρότασης 
βάσει των εξής αρχών:

 Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προτεινόμενων 
σχεδίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής με 
βιώσιμο τρόπο. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να συνοδεύονται από την κατάλληλη 
αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου σύμφωνα με τα όσα προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, η οδηγία 85/337/EΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1. 

 Υπό προϋποθέσεις, καθίσταται δυνατός ο σταδιακός παροπλισμός υποδομών, μέσω 
της βαθμιαίας μείωσης της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών.  Σε παρόμοια 
περίπτωση, πρέπει να ανακοινώνονται όχι μόνο η ημερομηνία της οριστικής παύσης 
λειτουργίας αλλά και οι ενδιάμεσες ημερομηνίες των επιμέρους σταδίων του 
παροπλισμού.

 Όταν τερματίζεται η λειτουργία μιας υποδομής, εξετάζεται το ενδεχόμενο 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
ρύπανσης και μόλυνσης. Ως εκ τούτου, και εφόσον είναι σκόπιμο και απαιτείται από 
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η ανακοίνωση οφείλει να περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα προγραμματισθέντα μέτρα αποκατάστασης.

 Προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα κατασκευής μικρότερων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που θα αγγίζουν το όριο χωρίς να το 
υπερβαίνουν, θα πρέπει να ανακοινώνονται όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης σημειώνει εν γένει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ ήδη επιβάλλει υποχρεώσεις αναφοράς και ανακοίνωσης όσον αφορά τις επενδύσεις και 
τις υποδομές. Αυτό που ζητείται και πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ο καλύτερος συντονισμός 
της αξιοποίησης αυτών των πληροφοριών ούτως ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη 
των υποχρεώσεων αναφοράς.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. όπως τροποποιήθηκε
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με δεδομένα τους νέους στόχους 
άσκησης πολιτικής και τις εξελίξεις της 
αγοράς, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις επενδύσεις στην ενεργειακή 
υποδομή στην Κοινότητα, προκειμένου 
ιδίως να προλαμβάνονται τα προβλήματα, 
να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και 
να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον 
αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του 
ενεργειακού συστήματος στην Κοινότητα.

(5) Με δεδομένα τους νέους στόχους 
άσκησης πολιτικής και τις εξελίξεις της 
αγοράς, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις επενδύσεις στην ενεργειακή 
υποδομή στην Κοινότητα, προκειμένου 
ιδίως να προλαμβάνονται τα προβλήματα, 
να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και 
να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον 
αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του 
ενεργειακού συστήματος στην Κοινότητα. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προτεινόμενων σχεδίων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανάπτυξη της ενεργειακής 
υποδομής με βιώσιμο τρόπο. Εφόσον το 
απαιτεί συγκεκριμένη νομοθετική 
ρύθμιση, πρέπει τα επενδυτικά σχέδια να 
συνοδεύονται από αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και πρέπει 
επίσης να αναφέρονται τα 
προγραμματισθέντα σχέδια 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) αναφορά στην αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού αντικτύπου του 
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επενδυτικού σχεδίου εφόσον απαιτείται 
τέτοια από συγκεκριμένη νομοθετική 
ρύθμιση.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πιθανή ημερομηνία παροπλισμού. (β) πιθανή ημερομηνία παροπλισμού και, 
κατά περίπτωση, ενδιάμεσες ημερομηνίες 
των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας 
παροπλισμού της υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αναφορά στην αξιολόγηση 
περιβαλλοντικού αντικτύπου του σχεδίου 
παροπλισμού εφόσον απαιτείται τέτοια 
από συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) απαρίθμηση των 
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προγραμματισθέντων μέτρων 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης, εφόσον 
απαιτείται τέτοια από συγκεκριμένη 
νομοθετική ρύθμιση.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - σημείο 5.2 - εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χώρος ή 
συγκρότημα αποθήκευσης με 
χωρητικότητα 100 kt ή μεγαλύτερη).

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χώρος ή 
συγκρότημα αποθήκευσης ανεξαρτήτως
χωρητικότητας).

Or. en


