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Τροπολογία  80 
Anders Wijkman 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο 
«Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος 
του πλανήτη σε αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου 
– η πορεία προς το 2020 και μετέπειτα» 
διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης παγκόσμιας μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
50 % έως το έτος 2050, απαιτείται 
μείωση των εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου κατά 30 % στις 
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου μέχρι το 
2020, ποσοστό που θα αυξηθεί σε 60-
80 % μέχρι το 2050, ότι η μείωση αυτή 
είναι τεχνικώς εφικτή και ότι τα οφέλη 
αντισταθμίζουν κατά πολύ το κόστος, 
αλλά ότι για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να 
επιστρατευθούν όλες οι επιλογές 
άμβλυνσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς η κατάσταση του κλίματος είναι σοβαρότερη από όσο πιστεύαμε προηγουμένως, και 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες των νέων αυτών επιστημονικών γνώσεων και να τεθούν 
πιο φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, βλέπε προτεινόμενη 
αλλαγή στο 3 α (νέα) από Wijkman. Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες συμφωνούσαν στον 
καθορισμό της ζώνης ασφάλειας για την αποφυγή των χειρότερων συνεπειών της αλλαγής του 
κλίματος σε 450 ppm, ενώ νέα ευρήματα δείχνουν τώρα ότι το κρίσιμο επίπεδο ξεκινά από τα 
350 ppm. 
 



 

PE409.630v01-00 4/90 AM\734307EL.doc 

EL 

Τροπολογία  81 
Anders Wijkman 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Σύμφωνα με πρόσφατα 
επιστημονικά ευρήματα, η συγκέντρωση 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
πρέπει να μειωθεί σε επίπεδο κάτω των 
350 μερών ανά εκατομμύριο. Απώτατος 
στόχος της ΕΕ πρέπει να είναι η 
σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση 
ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2050, 
πράγμα που συνεπάγεται μείωση των 
εκπομπών της τάξης του 60% έως το 
2035 και του 80-90% έως το 2050. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς η κατάσταση του κλίματος είναι σοβαρότερη από όσο πιστεύαμε προηγουμένως, το 
πρόσφατο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Tällberg, Σουηδία, με τη συμμετοχή 
επιστημόνων της NASA και του Ιδρύματος για το Περιβάλλον της Στοκχόλμης, εισηγήθηκε τη 
μείωση του CO2 στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα κάτω των 350 ppm (μερών ανά εκατομμύριο), 
προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες. Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες 
συμφωνούσαν στον καθορισμό της ζώνης ασφάλειας για την αποφυγή των χειρότερων 
συνεπειών της αλλαγής του κλίματος σε 450 ppm, ενώ νέα ευρήματα δείχνουν τώρα ότι το 
κρίσιμο επίπεδο ξεκινά από τα 350 ppm. 
 

Τροπολογία  82 
Urszula Krupa 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς (CCS) αποτελεί μέσο 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 

(4) Η δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς (CCS) είναι ένα από τα 
μέσα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
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Συνίσταται στη δέσμευση του διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) από τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, στη μεταφορά του σε τόπο 
αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε 
κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς 
για σκοπούς μόνιμης αποθήκευσης. 

Συνίσταται στη δέσμευση του διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) από τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, στη μεταφορά του σε τόπο 
αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε 
κατάλληλους υπόγειους γεωλογικούς 
σχηματισμούς για σκοπούς μόνιμης 
αποθήκευσης. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS) δεν είναι το μόνο 
μέσο μετριασμού της αλλαγής του κλίματος. 

Στο άρθρο 3 του εγγράφου, επισημαίνεται ότι η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται σε υπόγειους 
σχηματισμούς πετρωμάτων. 
 

Τροπολογία  83 
Vittorio Prodi 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Μια άλλη μορφή παγίδευσης του 
άνθρακα είναι η μετατροπή της 
κυτταρινικής βιομάζας σε χρήσιμα αέρια 
και ξυλάνθρακα. Ο ξυλάνθρακας μπορεί 
να εισαχθεί στο έδαφος, με αποτέλεσμα 
τη σημαντική βελτίωση της γονιμότητας 
και της κατακράτησης των υδάτων με 
αργή αποδέσμευση. Η παρατήρηση 
καταλοίπων ξυλάνθρακα ηλικίας 
αρκετών χιλιάδων ετών κατέδειξε 
σημαντική σταθερότητα της δομής, έτσι 
ώστε θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνική 
παγίδευσης και αποθήκευσης άνθρακα. 
Έτσι, ο ξυλάνθρακας θα αποτελεί μορφή 
παγίδευσης του άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα και θα είναι, επομένως, 
επιλέξιμος για τη χορήγηση πίστωσης 
άνθρακα. 
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Or. en 
 

Τροπολογία  84 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η CCS είναι απλώς ένα από τα 
μέτρα που αναπτύσσονται για την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 
επιπλέον της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της αύξησης της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης. Επομένως, τα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να παραμελήσουν 
τα μέτρα χρηματοδότησης και άλλα 
μέτρα στήριξης για τις πολιτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικά ορθές ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη 
της CCS δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να οδηγήσει σε μείωση των εν λόγω 
προσπαθειών, όσον αφορά τόσο την 
έρευνα όσο και τη χρηματοδότηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ανακοινώνοντας στις 10 Ιανουαρίου 2008 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επικείμενη 
έγκριση, στις 23.1.2008, των προτάσεων οδηγιών σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της CCS, η Επιτροπή τόνισε την αναγκαιότητα 
εφαρμογής όλων των μέτρων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή 
απόδοση, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την ΕΕ κυρίως επενδύοντας σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2: η CCS είναι ένα από τα 
εργαλεία αυτά, αλλά όχι το μόνο. 
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Τροπολογία  85 
Urszula Krupa 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 
9ης Μαρτίου 2007 επίσης κάλεσε τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να εργασθούν με 
σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και 
ανάπτυξης και να αναπτύξουν το αναγκαίο 
τεχνικό, οικονομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα 
νομικά εμπόδια και η περιβαλλοντικώς 
ασφαλής CCS να φθάσει σε στάδιο 
καθιέρωσης στους νέους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα, 
αν είναι δυνατόν μέχρι το 2020. 

(7) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 
9ης Μαρτίου 2007 επίσης κάλεσε τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να εργασθούν με 
σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και 
ανάπτυξης και να αναπτύξουν το αναγκαίο 
τεχνικό, οικονομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο ώστε να αρθούν τα υφιστάμενα 
νομικά εμπόδια και να προωθηθεί η 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων υποδομής 
ώστε η περιβαλλοντικώς ασφαλής CCS να 
φθάσει σε στάδιο καθιέρωσης στους νέους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά 
καύσιμα, αν είναι δυνατόν μέχρι το 2020. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Στην αρχική έκδοση, δινόταν έμφαση στη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την άρση 
τυχόν νομικών εμποδίων. Ωστόσο, το τεχνικό και το οικονομικό πλαίσιο εξεταζόταν μόνον 
περιφερειακά. Η θέσπιση ενός τεχνικού και ενός οικονομικού πλαισίου είναι άνευ αντικειμένου 
χωρίς την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υποδομής. 
 

Τροπολογία  86 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Τα επιμέρους σκέλη της δέσμευσης, 
της μεταφοράς και της αποθήκευσης του 
CO2 αποτέλεσαν το καθένα χωριστά 
αντικείμενο πιλοτικών προγραμμάτων, 
όμως απομένει να ενσωματωθούν σε μια 
πλήρη διαδικασία CCS και πρέπει ακόμη 
να μειωθεί το κόστος της τεχνολογίας. Τα 
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μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης CO2 στα 
οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις είναι το έργο Sleipner στη 
Βόρεια Θάλασσα (Statoil) και το έργο In 
Salah στην Αλγερία (Statoil, PB και 
Sonatrach). Άλλα πιλοτικά έργα σε 
εξέλιξη είναι το έργο Vattenfall στο 
Schwarze Pumpe στο κρατίδιο του 
Βρανδεμβούργου στη Γερμανία και το 
έργο CCS της εταιρείας Total στην 
περιοχή Lacq στη Γαλλία.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Διασαφήνιση της τροπολογίας του σχεδίου έκθεσης προκειμένου να επισημανθεί ότι τα μέχρι 
τώρα έργα δεν είναι έργα επίδειξης, αλλά πιλοτικά προγράμματα. 
 

Τροπολογία  87 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Καθένα από τα διαφορετικά σκέλη 
της δέσμευσης, της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης του CO2 αποτέλεσε 
αντικείμενο έργων επίδειξης σε κλίμακα 
μικρότερη από την αναγκαία για τη 
βιομηχανική εφαρμογή του, αλλά πρέπει 
ακόμη να ενσωματωθούν σε μια πλήρη 
διαδικασία CCS και πρέπει να μειωθεί το 
τεχνολογικό κόστος. Τα σημαντικότερα 
έργα αποθήκευσης CO2 στα οποία 
συμμετέχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
είναι το έργο Sleipner στη Βόρεια 
Θάλασσα (Statoil) και το έργο In Salah 
στην Αλγερία (Statoil, BP και Sonatrach). 
Τα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας που 
βρίσκονται σε εξέλιξη είναι το έργο στο 
Schwartze Pumpe, Γερμανία, (Vattenfall), 
το έργο CCS στη λεκάνη του Lacq, 
Γαλλία, (Total), και το έργο στο El Bierzo, 
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Ισπανία, (CIUDEN). 

Or. es 
 

Τροπολογία  88 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Εκτός από ένα νομικό πλαίσιο για 
τους τόπους αποθήκευσης, πρέπει να 
δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατό 
κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, την υποστήριξη της 
εγκατάστασης των έργων επίδειξης, 
καθώς και ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει 
να καταρτιστεί από τα κράτη μέλη για 
την εξασφάλιση της μεταφοράς, 
προκειμένου να προωθηθεί με επιτυχία η 
χρησιμοποίηση τεχνολογιών CCS. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση ότι απαιτούνται περαιτέρω νομικές αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση των 
τεχνολογιών CCS και των έργων επίδειξης. 
 

Τροπολογία  89 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο 
για τους τόπους αποθήκευσης, πρέπει να 
θεσπισθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα 
κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, στήριξη για την 
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εγκατάσταση μονάδων επίδειξης καθώς 
και ένα νομικό πλαίσιο που θα 
δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη για τη 
διασφάλιση της μεταφοράς, προκειμένου 
να προαχθεί με επιτυχία η χρήση των 
τεχνολογιών CCS.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επισημαίνεται ότι απαιτούνται περισσότερες νομικές αποφάσεις και χρηματοδοτική στήριξη για 
τις τεχνολογίες CCS και τις μονάδες επίδειξης. 
 

Τροπολογία  90 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης με 
συνολική στοχευόμενη αποθήκευση 100 
χιλιάδων τόνων και άνω. Το κατώφλι αυτό 
θεωρείται επίσης ενδεδειγμένο για τους 
σκοπούς άλλων συναφών κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων. Η αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς που 
επεκτείνεται πέραν του εδαφικού πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και η 
αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος δεν θα 
πρέπει να επιτρέπονται. 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται 
κυρίως σε έργα επίδειξης για 
συγκροτήματα που καλύπτουν τόσο 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με 
παραγωγή 300 MW και άνω όσο και 
συγκροτήματα αποθήκευσης με συνολική 
στοχευόμενη αποθήκευση 100 χιλιάδων 
τόνων CO2 και άνω. Η αποθήκευση CO2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς που 
επεκτείνεται πέραν του εδαφικού πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να επιτρέπεται, παρά μόνον εάν 
υπάρχει κατάλληλη διεθνής συμφωνία για 
το συγκεκριμένο θέμα. Η αποθήκευση 
CO2 στη στήλη ύδατος απαγορεύεται. 

Or. pl 



 

AM\734307EL.doc 11/90 PE409.630v01-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αναφέρεται η κλίματα των έργων επίδειξης σε σχέση όχι μόνον με την αποθήκευση 
CO2, αλλά και με την παραγωγή ενέργειας. 
 

Τροπολογία  91 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης με 
συνολική στοχευόμενη αποθήκευση 100 
χιλιάδων τόνων και άνω. Το κατώφλι αυτό 
θεωρείται επίσης ενδεδειγμένο για τους 
σκοπούς άλλων συναφών κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων. Η αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς που 
επεκτείνεται πέραν του εδαφικού πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και η 
αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος δεν θα 
πρέπει να επιτρέπονται. 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί μόνον στην αποθήκευση CO2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης με 
συνολική στοχευόμενη αποθήκευση 100 
χιλιάδων τόνων και άνω. Το κατώφλι αυτό 
θεωρείται επίσης ενδεδειγμένο για τους 
σκοπούς άλλων συναφών κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων. Η αποθήκευση CO2 
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές δεν 
πρέπει να επιτρέπεται ούτε εντός ούτε 
πέραν του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η αποθήκευση CO2 
στη στήλη ύδατος και η αποθήκευση σε 
βάθος κάτω των 1000 μέτρων κάτω από 
τον βυθό της θάλασσας δεν πρέπει να 
επιτρέπεται ούτε εντός ούτε πέραν του 
εδαφικού πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, η 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 
αποθήκευσης σε βάθος άνω των 1000 
μέτρων κάτω από τον βυθό της 
θάλασσας, δεν πρέπει να επιτρέπεται 
πέραν του εδαφικού πεδίου εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Η αποθήκευση σε 
σχηματισμούς κάτω από τον βυθό της 
θάλασσας πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνον σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες 
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στις οποίες τα κράτη μέλη ή/και η 
Κοινότητα είναι συμβαλλόμενα μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει δικαιοδοσία για την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους γεωλόγους, η αποθήκευση CO2 σε βάθος κάτω των 
1000 μέτρων ενέχει σοβαρούς κινδύνους διαρροών. Επιπλέον, καθώς η τεχνολογία δεν 
εφαρμόσθηκε ποτέ σε μεγάλη κλίμακα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες όσον 
αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Μέχρις ότου υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν 
υπάρχουν απαράδεκτοι κίνδυνοι, δεν πρέπει να αποθηκεύεται CO2 κατά τρόπο που συνιστά 
απειλή για τον άνθρωπο. 
 

Τροπολογία  92 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης με 
συνολική στοχευόμενη αποθήκευση 100 
χιλιάδων τόνων και άνω. Το κατώφλι 
αυτό θεωρείται επίσης ενδεδειγμένο για 
τους σκοπούς άλλων συναφών 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων. Η 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που επεκτείνεται πέραν του 
εδαφικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και η αποθήκευση CO2 στη στήλη 
ύδατος δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. 

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στην αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών, εντός των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους 
και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία σε 
ερευνητικά έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε έργα επίδειξης. Η 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που επεκτείνεται πέραν του 
εδαφικού πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας και η αποθήκευση CO2 στη στήλη 
ύδατος δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Το κατώφλι για έργα επίδειξης εκτός της οδηγίας είναι πολύ χαμηλό και θα καταστήσει 
ανέφικτα πολλά έργα επίδειξης. 
 

Τροπολογία  93 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Μετά την ολοκλήρωση των 12 
έργων επίδειξης, η Επιτροπή πρέπει, 
βάσει της αποκτηθείσας πείρας και υπό 
το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου, να 
αξιολογήσει τη λειτουργία και τη 
βιωσιμότητα των έργων και να υποβάλει 
σχετική έκθεση. Βάσει της εν λόγω 
έκθεσης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας προσδιορίζοντας τα 
τεχνικά στοιχεία ώστε να περιληφθούν τα 
αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης και της αξιολόγησης της 
ασφάλειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα έργα επίδειξης θα συμβάλουν στην απόκτηση της αναγκαίας τεχνικής πείρας για την ασφαλή 
και βιώσιμη χρήση της τεχνολογίας CCS. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η Επιτροπή πρέπει 
να τα αξιολογήσει και, ακολούθως να υποβάλει πρόταση με σκοπό την τροποποίηση της 
παρούσας πρότασης οδηγίας σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά στοιχεία και την πρόοδο της 
τεχνολογίας. 
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Τροπολογία  94 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
(14α) Η βελτιωμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων (η ανάκτηση 
υδρογονανθράκων επιπλέον αυτών που 
παράγονται φυσικά με την έγχυση υγρού 
ή με άλλα μέσα) πρέπει να αποκλεισθεί 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Η βελτιωμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη δραστηριότητα και έως τώρα 
διεξάγεται ως τέτοια. Εξάλλου, η 
βελτιωμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων 
δεν μετριάζει τις εκπομπές που 
συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος, 
αλλά παράγει επιπλέον ορυκτά καύσιμα, 
άρα επιπλέον εκπομπές. Επομένως, η 
αποθήκευση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να αποκλείει την εν λόγω 
διαδικασία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η βελτιωμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων διεξάγεται ήδη και είναι μια οικονομικά βιώσιμη 
δραστηριότητα. Εξάλλου, η βελτιωμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων δεν συνεπάγεται καθαρή 
μείωση των εκπομπών. 
 

Τροπολογία  95 
Vittorio Prodi 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14Α) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
συστημικές λύσεις, οι οποίες πρέπει να 
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επιτρέπουν τη βελτίωση της συνολικής 
ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα 
μέσω της μετατροπής άνθρακα σε αέριο 
σε ατμόσφαιρα οξυγόνου, και της 
επακόλουθης εκπομπής του αερίου στο 
δίκτυο αερίου, όπου μπορεί στη συνέχεια 
να διατεθεί για κατανεμημένη 
συμπαραγωγή ή τριπλή παραγωγή. 

Or. en 
 

Τροπολογία  96 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(15) Στον καθορισμό του κατά πόσον 
ένας γεωλογικός σχηματισμός πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως τόπος αποθήκευσης, 
εκτός από τα περιβαλλοντικά κριτήρια 
και τα κριτήρια ασφάλειας που 
εξετάζονται στην παρούσα οδηγία, θα 
παρεμβάλλονται επίσης και άλλα βασικά 
συμφέροντα των κρατών μελών, και 
ειδικότερα οικονομικά και 
χρηματοοικονομικά συμφέροντα που 
σχετίζονται με την προστασία 
ταμιευτήρων υδρογονανθράκων, το 
συμφέρον ενός κράτους μέλους σε υψηλό 
βαθμό αυτάρκειας σε υδρογονάνθρακες 
και τα συμφέροντα του κράτους μέλους 
ως ιδιοκτήτη ταμιευτήρων 
υδρογονανθράκων. Τα εν λόγω βασικά 
συμφέροντα δεν θίγονται από την 
παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διατηρούν το δικαίωμα να 
προσδιορίζουν τις περιοχές μεταξύ των 
οποίων επιτρέπεται να γίνεται επιλογή 
τόπων αποθήκευσης. Αυτό περιλαμβάνει 
το δικαίωμα των κρατών μελών να μην 
επιτρέπουν καμία αποθήκευση σε 
τμήματα ή στο σύνολο της επικράτειας 
τους. Η επιλογή του ενδεδειγμένου τόπου 
αποθήκευσης είναι ζωτικής σημασίας για 
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να διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο 
CO2 θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 
αποθήκευσης μόνον εάν δεν υφίσταται 
σημαντικός κίνδυνος διαρροής και εάν 
οπωσδήποτε δεν υπάρχει πιθανότητα να 
σημειωθούν σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ή επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό 
θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
χαρακτηρισμού και εκτίμησης ενός 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή ειδικών απαιτήσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αναφέρεται σε κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία σε σχέση μόνον με την 
επιλογή τόπων αποθήκευσης. Ωστόσο, θα υπάρχουν επίσης και άλλα βασικά συμφέροντα στα 
κράτη μέλη (ιδίως οικονομικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα), τα οποία σχετίζονται με 
την επιλογή ταμιευτήρων υδρογονανθράκων. Είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί ότι τα εν λόγω 
συμφέροντα δεν θίγονται από την οδηγία. 

Η παρούσα πρόταση πρέπει να συμπεριληφθεί με σκοπό την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων 
των κρατών μελών. 
 

Τροπολογία  97 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τις περιοχές εντός της επικρατείας τους 
μεταξύ των οποίων επιτρέπεται να γίνεται 
επιλογή τόπων αποθήκευσης. Η επιλογή 
του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2 
θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τις περιοχές εντός της επικρατείας τους 
μεταξύ των οποίων επιτρέπεται να γίνεται 
επιλογή τόπων αποθήκευσης. Η επιλογή 
του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2 
θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 



 

AM\734307EL.doc 17/90 PE409.630v01-00 

 EL 

αποθήκευσης μόνον εάν δεν υφίσταται 
σημαντικός κίνδυνος διαρροής και εάν 
οπωσδήποτε δεν υπάρχει πιθανότητα να 
σημειωθούν σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ή επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό 
θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
χαρακτηρισμού και εκτίμησης ενός 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
κατ’ εφαρμογή ειδικών απαιτήσεων. 

αποθήκευσης μόνον εάν δεν υφίσταται 
κίνδυνος διαρροής και εάν οπωσδήποτε 
δεν υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή 
επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό θα πρέπει να 
προσδιορίζεται μέσω χαρακτηρισμού και 
εκτίμησης ενός δυνητικού συγκροτήματος 
αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή ειδικών 
απαιτήσεων. Κατά την αποθήκευση σε 
αλατούχους υδροφόρους ορίζοντες, θα 
είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η 
ενδεχόμενη μελλοντική χρήση για την 
παροχή πόσιμου ύδατος. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια της 
διαδικασίας επιλογής διευκολύνοντας την 
πρόσβαση του κοινού στις συναφείς 
πληροφορίες και εφαρμόζοντας την 
κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised.  

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels. 

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation. 
 

Τροπολογία  98 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν 
τις περιοχές εντός της επικρατείας τους 
μεταξύ των οποίων επιτρέπεται να γίνεται 

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

επιλογή τόπων αποθήκευσης. Η επιλογή 
του ενδεδειγμένου τόπου αποθήκευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι το αποθηκευόμενο CO2 
θα απομονώνεται πλήρως στο αέναο 
μέλλον. Ως εκ τούτου, ένας τόπος θα 
πρέπει να επιλέγεται ως τόπος 
αποθήκευσης μόνον εάν αποδεδειγμένα 
δεν υφίσταται κίνδυνος διαρροής και 
κίνδυνος αρνητικών περιβαλλοντικών 
συνεπειών ή συνεπειών στην υγεία. Αυτό 
θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω 
χαρακτηρισμού και εκτίμησης ενός 
δυνητικού συγκροτήματος αποθήκευσης 
κατ' εφαρμογή ειδικών απαιτήσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι καθοριστικής σημασίας να επιλεγούν ως τόποι αποθήκευσης μόνον ασφαλείς περιοχές. 
Επομένως, πριν από την επιλογή ενός τόπου αποθήκευσης, πρέπει να αποδεικνύεται ότι δεν 
υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. 
 

Τροπολογία  99 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν 
σε ρεαλιστική εκτίμηση της 
χωρητικότητας αποθήκευσης που είναι 
διαθέσιμη στην επικράτειά τους και να 
αποστείλουν τις εν λόγω εκτιμήσεις στην 
Επιτροπή πριν από το 2012. Οι εν λόγω 
πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιηθούν. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόση χωρητικότητα αποθήκευσης είναι διαθέσιμη 
στην Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις, αλλά δεν είναι πραγματικά ακριβείς. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να αποσαφηνισθεί η ποσότητα CO2 που μπορούμε πραγματικά να 
αποθηκεύσουμε. 
 

Τροπολογία  100 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν 
διαδικασίες εξέτασης βάσει αντικειμενικών 
τεχνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων 
προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες 
πληροφορίες που επιτρέπουν την επιλογή των 
τόπων για αποθήκευση CO2. Αυτός ο τύπος 
εξέτασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
χορήγησης αδειών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες πρόκλησης 
υποβολής προσφορών για εξερεύνηση τόπων 
αποθήκευσης CO2 είναι ανοικτές σε όλες τις 
οντότητες που πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις και διαθέτουν τις αναγκαίες 
ικανότητες, με βάση αντικειμενικά, 
δημοσιευμένα κριτήρια. Προκειμένου να 
προστατευθούν και ενθαρρυνθούν οι 
επενδύσεις σε εργασίες εξερεύνησης και οι 
επενδύσεις σε τοποθεσίες τόπων 
αποθήκευσης CO2, οι άδειες εξερεύνησης θα 
πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένους 
όγκους αποθήκευσης και για περιορισμένο 
χρόνο, στη διάρκεια του οποίου ο κάτοχος της 
άδειας θα πρέπει να έχει δικαίωμα 
αποκλειστικότητας εγγυημένο από τα κράτη 
μέλη. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Οι διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών πρέπει να επιτρέπουν τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, καθιστώντας δυνατή την εξασφάλιση αδειών από τις εταιρείες με την καλύτερη 
τεχνική προετοιμασία. 
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Τροπολογία  101 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και εξασφάλιση επενδύσεων. 
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Τροπολογία  102 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν πως δεν θα 
υπάρχουν διακρίσεις, αυτό όμως είναι σημαντικό κριτήριο στην εσωτερική αγορά και πρέπει να 
διασφαλιστεί. Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις και η μείωση της 
γραφειοκρατίας. 
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Τροπολογία  103 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι άδειες πρέπει να χορηγούνται βάσει κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. 
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Τροπολογία  104 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια αποθήκευσης. 
Η άδεια αποθήκευσης θα πρέπει να αποτελεί 
το βασικό μέσο διασφάλισης της τήρησης των 
ουσιωδών απαιτήσεων της οδηγίας και του 
γεγονότος ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς πραγματοποιείται 
κατά τρόπο περιβαλλοντικώς ασφαλή.  

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια αποθήκευσης. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης τόπων 
αποθήκευσης πρέπει να είναι πλήρως 
διαχωρισμένοι από τους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει», οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πληρώνουν 
το κόστος της αποθήκευσης των δικών τους 
εκπομπών CO2. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 
απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος ότι, 
επομένως, η αποθήκευση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στη χωρητικότητα 
αποθήκευσης. Πρέπει να καλύπτουν το πλήρες κόστος της δέσμευσης, της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης των δικών τους εκπομπών CO2. 

 

Τροπολογία  105 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 
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απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος 
ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή.  

απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος 
ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή. Οι εξερευνήσεις 
που διεξάγονται και οι αναγκαίες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται για 
αυτές δικαιολογούν την προσδοκία του 
κατόχου της άδειας εξερεύνησης ότι θα 
είναι ο κάτοχος της άδειας αποθήκευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δημιουργία κινήτρων για τη διεξαγωγή εξερευνήσεων. 

 

Τροπολογία  106 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια αποθήκευσης. 
Η άδεια αποθήκευσης θα πρέπει να αποτελεί 
το βασικό μέσο διασφάλισης της τήρησης των 
ουσιωδών απαιτήσεων της οδηγίας και του 
γεγονότος ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς πραγματοποιείται 
κατά τρόπο περιβαλλοντικώς ασφαλή. 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια αποθήκευσης. 
Η άδεια αποθήκευσης θα πρέπει να αποτελεί 
το βασικό μέσο διασφάλισης της τήρησης των 
ουσιωδών απαιτήσεων της οδηγίας και του 
γεγονότος ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς πραγματοποιείται 
κατά τρόπο περιβαλλοντικώς ασφαλή. Ο 
φορέας εξερεύνησης, που κατά κανόνα θα 
έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, πρέπει 
να προτιμάται έναντι των ανταγωνιστών του 
ως προς τη χορήγηση της άδειας 
αποθήκευσης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Δημιουργεί κίνητρα για τη διεξαγωγή της εξερεύνησης. 
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Τροπολογία  107 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Δεν θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση 
τόπων αποθήκευσης χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 
απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος 
ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή.  

(17) Η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης 
δεν θα είναι δυνατή χωρίς άδεια 
αποθήκευσης. Η άδεια αποθήκευσης θα 
πρέπει να αποτελεί το βασικό μέσο 
διασφάλισης της τήρησης των ουσιωδών 
απαιτήσεων της οδηγίας και του γεγονότος 
ότι, επομένως, η αποθήκευση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς 
πραγματοποιείται κατά τρόπο 
περιβαλλοντικώς ασφαλή.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσδίδεται μεγαλύτερη σαφήνεια και αίρεται κάθε ενδεχόμενο εκμετάλλευσης ενός τόπου 
αποθήκευσης χωρίς άδεια αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  108 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Όλες οι άδειες αποθήκευσης 
υποβάλλονται με τη μορφή σχεδίου στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η 
δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη 
σχετικά με το σχέδιο αδειών εντός έξι 
μηνών από την υποβολή τους. Οι εθνικές 
αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη αυτή 
όταν αποφασίζουν σχετικά με την άδεια 
και πρέπει να δικαιολογούν τυχόν 
αποκλίσεις από τη γνώμη της Επιτροπής. 
Η επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση 

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν τα σχέδια 
αδειών αποθήκευσης στην Επιτροπή για 
έλεγχο. 
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της συνέπειας της εφαρμογής των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας και επίσης να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, 
ιδίως όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η 
οδηγία.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  109 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν στην Επιτροπή για 
επαλήθευση την άδεια αποθήκευσης με τη 
μορφή σχεδίου.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα.  
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Τροπολογία  110 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(18) Οι άδειες αποθήκευσης ανατίθενται από 
την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή. Οι 
άδειες αποθήκευσης με τη μορφή σχεδίου 
υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία 
διαθέτει προθεσμία έξι μηνών για την έκδοση 
δεσμευτικής γνώμης. Η αρμόδια αρχή δεν 
αποφασίζει τη χορήγηση τελικής άδειας πριν 
από την έκδοση της γνώμης της Επιτροπής. 
Άδεια αποθήκευσης χορηγείται μόνον εάν η 
δεσμευτική γνώμη της Επιτροπής είναι 
θετική. Η επανεξέταση σε κοινοτικό επίπεδο 
αναμένεται να βοηθήσει στη διασφάλιση της 
συνέπειας της εφαρμογής των απαιτήσεων της 
οδηγίας σε όλο το χώρο της Κοινότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  111 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Όλες οι άδειες αποθήκευσης 
υποβάλλονται με τη μορφή σχεδίου στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η δυνατότητα 
να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το σχέδιο 
αδειών εντός έξι μηνών από την υποβολή τους. 
Οι εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη 
αυτή όταν αποφασίζουν σχετικά με την άδεια 
και πρέπει να δικαιολογούν τυχόν αποκλίσεις 

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

από τη γνώμη της Επιτροπής. Η επανεξέταση 
σε κοινοτικό επίπεδο αναμένεται να βοηθήσει 
στη διασφάλιση της συνέπειας της εφαρμογής 
των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο το χώρο 
της Κοινότητας, στη συνεκτίμηση 
ενδεχόμενων διασυνοριακών ζητημάτων και 
επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού στην CCS, ιδίως όταν αρχίσει να 
εφαρμόζεται η οδηγία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει επίσης να συνεκτιμά 
ενδεχόμενα διασυνοριακά ζητήματα τα οποία συνδέονται με την αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς. 

 

Τροπολογία  112 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Προκειμένου να βελτιωθεί η λογοδοσία 
και η διαφάνεια στις διαδικασίες χορήγησης 
αδειών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν, όσον αφορά τις διαδικασίες 
χορήγησης τόσο αδειών εξερεύνησης όσο και 
αδειών αποθήκευσης, ότι το κοινό διαθέτει 
κατάλληλη και ουσιαστική πρόσβαση σε 
πληροφορίες, δικαιώματα συμμετοχής και 
πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου2003. Η τελευταία αυτή οδηγία 
προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού στην 
κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον. Τροποποιεί, επίσης, όσον αφορά 
τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
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στη Δικαιοσύνη, τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κοινό πρέπει να διαθέτει κατάλληλη και ουσιαστική πρόσβαση σε πληροφορίες, δικαιώματα 
συμμετοχής και πρόσβαση στη Δικαιοσύνη όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης τόσο αδειών 
εξερεύνησης όσο και αδειών αποθήκευσης. 

 

Τροπολογία  113 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβλέψουν εισφορά από δημόσια 
κονδύλια για τη στήριξη ιδιωτικών 
σχεδίων CCS μόνον εάν προβλέπεται 
σαφώς κατάλληλη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά τη 
διαχείριση της νέας μονάδας χάρη στις 
νέες τεχνολογίες σε σύγκριση με την 
υφιστάμενη τεχνολογία CCS. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επιδεικνύοντας συνέπεια προς τον συνολικό στόχο της ΕΕ περί συμβολής στη μείωση των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και εξοικονόμησης ενέργειας, όταν οι νέες τεχνολογίες θα 
μπορούν να στηρίξουν μονάδες CCS στις οποίες θα πρέπει να επιτευχθούν στόχοι με τη 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέμβουν 
συμβάλλοντας με την παροχή δημόσιων κονδυλίων. 
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Τροπολογία  114 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αρμόδια αρχή ανακτά τυχόν πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης. Φυσικά, οι όροι της εν λόγω ανάκτησης θα καθορίζονται από κάθε εθνική 
έννομη τάξη.  
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Τροπολογία  115 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(19) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
επανεξετάζει και, όταν είναι αναγκαίο, να 
επικαιροποιεί ή ανακαλεί την άδεια 
αποθήκευσης μεταξύ άλλων εάν της έχουν 
γνωστοποιηθεί σημαντικές ανωμαλίες ή 
διαρροές, εάν οι υποβαλλόμενες εκθέσεις από 
τους φορείς εκμετάλλευσης ή οι 
διενεργούμενες επιθεωρήσεις δείχνουν μη 
συμμόρφωση προς τους όρους χορήγησης της 
άδειας ή εάν περιήλθε στη γνώση της αρμόδιας 
αρχής τυχόν άλλη αδυναμία του φορέα 
εκμετάλλευσης να ανταποκριθεί στους όρους 
χορήγησης της άδειας. Μετά την ανάκληση 
μιας άδειας, θα πρέπει η αρμόδια αρχή είτε να 
εκδώσει νέα άδεια ή να κλείσει τον τόπο 
αποθήκευσης. Στο μεταξύ, θα πρέπει η 
αρμόδια αρχή αναλάβει την ευθύνη για τον 
τόπο αποθήκευσης και να διασφαλίσει ότι οι 
συνεπαγόμενες δαπάνες που ανέλαβε 
ανακτώνται από τον πρώην φορέα 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το σύστημα αυτό θα ενισχύει την απαιτούμενη αρχή της Επιτροπής «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

 

Τροπολογία  116 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εκτίμηση του κατά πόσο το 

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

εγχεόμενο CO2 συμπεριφέρεται όπως 
αναμένεται, κατά πόσο συμβαίνει τυχόν 
μετανάστευση ή διαρροή και κατά πόσο τυχόν 
εντοπιζόμενη διαρροή προκαλεί βλάβες στο 
περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν, μέσω επαλήθευσης και 
επικύρωσης, ότι στη διάρκεια της 
επιχειρησιακής φάσης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παρακολουθεί το συγκρότημα 
αποθήκευσης και τις εγκαταστάσεις έγχυσης 
με βάση σχέδιο παρακολούθησης μελετημένο 
κατ’ εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης. Θα πρέπει το σχέδιο να 
υποβάλλεται προς έγκριση από την αρμόδια 
αρχή. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς κάτω από τον 
βυθό της θάλασσας, η παρακολούθηση 
πρέπει να προσαρμόζεται επίσης στην 
αβεβαιότητα και στις επιχειρησιακές 
δυσκολίες που συνδέονται με τη διαχείριση 
της τεχνολογίας CCS στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα της παρακολούθησης που διενεργεί ο φορέας 
εκμετάλλευσης. Επίσης, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της 
πρόκλησης βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον από την αποθήκευση CO2.  

 

Τροπολογία  117 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εκτίμηση του κατά πόσο το 
εγχεόμενο CO2 συμπεριφέρεται όπως 
αναμένεται, κατά πόσο συμβαίνει τυχόν 
μετανάστευση ή διαρροή και κατά πόσο τυχόν 
εντοπιζόμενη διαρροή προκαλεί βλάβες στο 
περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου. Για το 
σκοπό αυτό, θα πρέπει τα κράτη μέλη να 

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

να διασφαλίζουν ότι στη διάρκεια της 
επιχειρησιακής φάσης, ο φορέας 
εκμετάλλευσης παρακολουθεί το συγκρότημα 
αποθήκευσης και τις εγκαταστάσεις έγχυσης 
με βάση σχέδιο παρακολούθησης μελετημένο 
κατ' εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης. Θα πρέπει το σχέδιο να 
υποβάλλεται προς έγκριση από την αρμόδια 
αρχή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συνέπειες για την υγεία από ενδεχόμενη διαρροή όχι μόνον 
στους ανθρώπους, αλλά και σε ποικιλία παραγόντων του οικοσυστήματος, η παρακολούθηση 
πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις σε όλες τις μορφές ζωής. Για παράδειγμα, είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται επίσης οι επιπτώσεις στα τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα, 
καθώς κάθε αρνητική επίπτωση μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες στην υγεία των εν λόγω 
οικοσυστημάτων και έμμεσες επιπτώσεις στους ανθρώπους. Επομένως, είναι σημαντικό να 
εξετάζονται όλες οι μορφές ζωής. 

 

Τροπολογία  118 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων που 
καλύπτουν την ευθύνη για ζημία στο τοπικό 
περιβάλλον και το κλίμα, η οποία προκύπτει 
από τυχόν αστοχία της μόνιμης απομόνωσης. 
Η ευθύνη για ζημία στο περιβάλλον (ζημία σε 
προστατευόμενα είδη και φυσικά 
ενδιαιτήματα, τα ύδατα και το έδαφος) 
υπάγεται σε κανονιστικές ρυθμίσεις μέσω της 
οδηγίας 2004/35/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η ευθύνη για 
ζημία στο κλίμα λόγω διαρροών καλύπτεται 
από την ένταξη των τόπων αποθήκευσης στην 

(23) Απαιτείται η διατύπωση διατάξεων που 
καλύπτουν την ευθύνη για ζημία στο τοπικό 
περιβάλλον και το κλίμα, η οποία προκύπτει 
από τυχόν αστοχία της μόνιμης απομόνωσης. 
Η ευθύνη για ζημία στο περιβάλλον (ζημία σε 
προστατευόμενα είδη και φυσικά 
ενδιαιτήματα, τα ύδατα και το έδαφος) 
υπάγεται σε κανονιστικές ρυθμίσεις μέσω της 
οδηγίας 2004/35/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική 
ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, η 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στη μεταφορά 
CO2 για σκοπούς αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς και στην 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η ευθύνη για 
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οδηγία 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου , η οποία απαιτεί την επιστροφή 
δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών για τυχόν 
διαρροή εκπομπών. Επιπλέον, με την παρούσα 
οδηγία θα θεσπιστεί υποχρέωση για τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα 
σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών ή 
διαρροών με βάση σχέδιο διορθωτικών μέτρων 
υποβαλλόμενο προς έγκριση από την αρμόδια 
εθνική αρχή. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης αδυνατεί να λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, η οποία 
ανακτά τις σχετικές δαπάνες από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. 

ζημία στο κλίμα λόγω διαρροών καλύπτεται 
από την ένταξη των τόπων αποθήκευσης στην 
οδηγία 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/EΚ του 
Συμβουλίου , η οποία απαιτεί την επιστροφή 
δικαιωμάτων εμπορίας εκπομπών για τυχόν 
διαρροή εκπομπών. Επιπλέον, με την παρούσα 
οδηγία θα θεσπιστεί υποχρέωση για τον φορέα 
εκμετάλλευσης να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα 
σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών ή 
διαρροών με βάση σχέδιο διορθωτικών μέτρων 
υποβαλλόμενο προς έγκριση από την αρμόδια 
εθνική αρχή. Στις περιπτώσεις που ο φορέας 
εκμετάλλευσης αδυνατεί να λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, η οποία 
ανακτά τις σχετικές δαπάνες από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Το κόστος της 
αποκατάστασης της βλάβης στο περιβάλλον 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης στο στάδιο της εκμετάλλευσης, 
του κλεισίματος και μετά το κλείσιμο, στον 
βαθμό που δεν καλύπτεται από τις 
προαναφερόμενες νομοθετικές πράξεις, ή εάν 
δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η 
χρηματοοικονομική ασφάλεια, πρέπει να 
καλύπτεται από ένα ταμείο, το οποίο 
χρηματοδοτείται από κοινού από τις εισφορές 
των φορέων εκμετάλλευσης τόπων 
αποθήκευσης και των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας και το οποίο 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή. Το εν λόγω 
ταμείο πρέπει επίσης να καλύπτει, εάν δεν 
υπάρχει ή δεν επαρκεί η χρηματοοικονομική 
ασφάλεια, την παραδοσιακή αστική ευθύνη 
για ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία, βλάβη 
της υγείας κλπ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μεταφορά CO2 πρέπει επίσης να καλύπτεται από την οδηγία 2004/35/ΕΚ. Οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι φορείς εκμετάλλευσης των τόπων αποθήκευσης πρέπει να 
καταβάλλουν από κοινού το κόστος αποκατάστασης της ζημίας που προκαλείται από την 
αποθήκευση CO2.  
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Τροπολογία  119 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης θα παραμένει 
υπεύθυνος για τη συντήρηση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο, την υποβολή 
εκθέσεων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας με βάση σχέδιο μετά το κλείσιμο 
υποβαλλόμενο προς έγκριση από την αρμόδια 
αρχή, καθώς και για όλες τις παρεπόμενες 
υποχρεώσεις βάσει όλων των συναφών 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων έως ότου η 
ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης 
μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή.  

(25) Αφού κλείσει ένας τόπος αποθήκευσης, ο 
φορέας εκμετάλλευσης θα παραμένει 
υπεύθυνος για τη συντήρηση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο, την υποβολή 
εκθέσεων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων 
κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας με βάση σχέδιο μετά το κλείσιμο 
υποβαλλόμενο προς έγκριση από την αρμόδια 
αρχή, καθώς και για όλες τις παρεπόμενες 
υποχρεώσεις βάσει όλων των συναφών 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων έως ότου η 
ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης 
μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης πρέπει να παραμένει 
υπεύθυνος για τουλάχιστον 100 έτη μετά το 
κλείσιμο ενός τόπου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  120 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή εάν 
και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή εάν 
και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
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αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται 
ότι πληρούται το κριτήριο και να την υποβάλει 
στην αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. Όλα τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η δυνατότητα 
να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το σχέδιο 
εγκριτικής απόφασης εντός έξι μηνών από 
την υποβολή του. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τη γνώμη αυτή όταν 
αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση και θα 
πρέπει να δικαιολογούν τυχόν απόκλιση από 
τη γνώμη της Επιτροπής. Όπως και η 
επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης με τη 
μορφή σχεδίου σε κοινοτικό επίπεδο, η 
επανεξέταση των σχεδίων εγκριτικών 
αποφάσεων αναμένεται να βοηθήσει στη 
διασφάλιση συνέπειας κατά την εφαρμογή 
των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο τον 
κοινοτικό χώρο και επίσης να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, ειδικώς 
στον αρχικό χρόνο εφαρμογής της οδηγίας. 

αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται 
ότι πληρούται το κριτήριο και να την υποβάλει 
στην αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  121 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή εάν 
και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή εάν 
και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
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απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται 
ότι πληρούται το κριτήριο και να την υποβάλει 
στην αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. Όλα τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η δυνατότητα 
να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το σχέδιο 
εγκριτικής απόφασης εντός έξι μηνών από 
την υποβολή του. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τη γνώμη αυτή όταν 
αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση και θα 
πρέπει να δικαιολογούν τυχόν απόκλιση από 
τη γνώμη της Επιτροπής. Όπως και η 
επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης με τη 
μορφή σχεδίου σε κοινοτικό επίπεδο, η 
επανεξέταση των σχεδίων εγκριτικών 
αποφάσεων αναμένεται να βοηθήσει στη 
διασφάλιση συνέπειας κατά την εφαρμογή 
των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο τον 
κοινοτικό χώρο και επίσης να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, ειδικώς 
στον αρχικό χρόνο εφαρμογής της οδηγίας. 

απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται 
ότι πληρούται το κριτήριο και να την υποβάλει 
στην αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατάργηση της γραφειοκρατίας και επικουρικότητα. 

 

Τροπολογία  122 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
παρεπόμενων νομικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή εάν 
και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 

(26) Η ευθύνη για τον τόπο αποθήκευσης θα 
πρέπει να μεταβιβαστεί στην αρμόδια αρχή εάν 
και όταν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το CO2 που έχει 
αποθηκευθεί θα παραμείνει πλήρως 
απομονωμένο στο αέναο μέλλον. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να 
συντάσσει έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται 
ότι πληρούται το κριτήριο και να την υποβάλει 
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συντάσσει έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται 
ότι πληρούται το κριτήριο και να την υποβάλει 
στην αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. Όλα τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η δυνατότητα 
να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το σχέδιο 
εγκριτικής απόφασης εντός έξι μηνών από την 
υποβολή του. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τη γνώμη αυτή όταν 
αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση και θα 
πρέπει να δικαιολογούν τυχόν απόκλιση από 
τη γνώμη της Επιτροπής. Όπως και η 
επανεξέταση των αδειών αποθήκευσης με τη 
μορφή σχεδίου σε κοινοτικό επίπεδο, η 
επανεξέταση των σχεδίων εγκριτικών 
αποφάσεων αναμένεται να βοηθήσει στη 
διασφάλιση συνέπειας κατά την εφαρμογή των 
απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο τον κοινοτικό 
χώρο και επίσης να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη του κοινού στην CCS, ειδικώς 
στον αρχικό χρόνο εφαρμογής της οδηγίας. 

στην αρμόδια αρχή προς έγκριση της 
μεταβίβασης. Όλα τα σχέδια εγκριτικών 
αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, ώστε να της δίνεται η δυνατότητα 
να διατυπώνει δεσμευτική γνώμη σχετικά με 
το σχέδιο εγκριτικής απόφασης εντός έξι 
μηνών από την υποβολή του. Η έγκριση της 
μεταβίβασης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
θα πρέπει να παρέχεται μόνον εάν η 
δεσμευτική γνώμη της Επιτροπής είναι 
θετική. Όπως και η επανεξέταση των αδειών 
αποθήκευσης με τη μορφή σχεδίου σε 
κοινοτικό επίπεδο, η επανεξέταση των σχεδίων 
εγκριτικών αποφάσεων αναμένεται να 
βοηθήσει στη διασφάλιση συνέπειας κατά την 
εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλο 
τον κοινοτικό χώρο. Με παρεμφερείς 
νομικούς όρους με εκείνους που ισχύουν στη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν διαφάνεια και 
λογοδοσία κατά την έγκριση της μεταβίβασης 
παρέχοντας κατάλληλη και ουσιαστική 
πρόσβαση σε πληροφορίες, δικαιώματα 
συμμετοχής του κοινού και πρόσβαση στη 
Δικαιοσύνη για το κοινό.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  123 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, θα 
πρέπει να επιτρέπεται η παύση τακτικών 
επιθεωρήσεων και η παρακολούθηση θα 
μπορεί να μειωθεί σε επίπεδο το οποίο 
επιτρέπει τον εντοπισμό διαρροών ή 
σημαντικών ανωμαλιών. Εάν εντοπισθούν 
διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες, η αρμόδια 
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υποβάλλεται η αρμόδια αρχή μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης. 

αρχή πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα. Εάν το κλείσιμο του 
τόπου αποθήκευσης ή/και η μεταβίβαση της 
ευθύνης βασίσθηκαν σε ανακριβείς ή ψευδείς 
πληροφορίες, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει 
να παραμένει υπεύθυνος για το κόστος των 
διορθωτικών μέτρων και τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το 
σχετικό κόστος πρέπει να καλύπτεται από ένα 
ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις 
εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης και το 
οποίο θα διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι τόποι αποθήκευσης εξακολουθούν να συμπεριφέρονται όπως 
προβλέφθηκε, οι διαρροές εντοπίζονται, και μπορούν να εφαρμοσθούν τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα, εφόσον απαιτούνται. 

 

Τροπολογία  124 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, η 
παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχίζεται 
τουλάχιστον για τα επόμενα 100 έτη. Εάν 
εντοπισθούν διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες, η αρμόδια αρχή πρέπει να 
λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 
Εάν το κλείσιμο του τόπου αποθήκευσης 
βασίσθηκε σε ανακριβείς ή ψευδείς 
πληροφορίες, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει 
να παραμένει υπεύθυνος για το κόστος των 
διορθωτικών μέτρων και τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν στην υγεία του ανθρώπου ή στο 
περιβάλλον. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το 
σχετικό κόστος πρέπει να καλύπτεται από το 
ταμείο που χρηματοδοτείται από κοινού από 
τις εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης και 
των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, το 
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οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τους γεωλόγους, προβλήματα μπορούν να εμφανισθούν ακόμη και μετά την 
παρέλευση 100 και πλέον ετών από το κλείσιμο ενός τόπου αποθήκευσης. Οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι φορείς εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης πρέπει να καταβάλλουν 
από κοινού το κόστος αποκατάστασης της ζημίας που προκαλείται από την αποθήκευση CO2.  

 

Τροπολογία  125 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(27) Μετά τη μεταβίβαση της ευθύνης, η 
παρακολούθηση μπορεί να μειωθεί, όμως θα 
ενεργοποιείται εκ νέου πλήρως, εάν 
εντοπισθούν διαρροές ή σημαντικές 
ανωμαλίες. Δεν θα ανακτώνται από τον πρώην 
φορέα εκμετάλλευσης οι δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται η αρμόδια αρχή μετά τη 
μεταβίβαση της ευθύνης, εκτός εάν επήλθε 
ζημία από υπαιτιότητα ή αμέλεια του φορέα 
εκμετάλλευσης, ακόμη και αν η εν λόγω 
ζημία επήλθε μόνον μετά τη μεταβίβαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 18. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο παρακολούθησης στον τόπο αποθήκευσης μετά 
το κλείσιμό του και μέχρι την πλήρη σταθεροποίηση του CO2 που έχει εγχυθεί. 
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Τροπολογία  126 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 28 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(28) Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματικό 
ποσό ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει 
δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων κατά 
το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο, των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ένταξη 
βάσει των οδηγιών 2003/87/ΕΚ και 
2004/35/ΕΚ, και των υποχρεώσεων βάσει των 
εν λόγω οδηγιών για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων σε περίπτωση διαρροών ή σημαντικών 
ανωμαλιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόβλεψη χρηματικού 
ποσού, μέσω χρηματικής εγγύησης ή τυχόν 
άλλου ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του 
υποψηφίου πριν από την υποβολή αίτησης για 
χορήγηση άδειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προβλεφθεί χρηματικό ποσό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται οι 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (2004/35/ΕΚ). 

 

Τροπολογία  127 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 28 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

περίπτωση σημαντικών ανωμαλιών ή 
διαρροών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόβλεψη χρηματικού 
ποσού, μέσω χρηματικής εγγύησης ή τυχόν 
άλλου ισοδύναμου μέσου, εκ μέρους του 
υποψηφίου πριν από τη χρήση της 
αποθήκευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μείωση κόστους. 

 

Τροπολογία  128 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 29 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(29) Η πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 
και τους τόπους αποθήκευσης θα μπορούσε να 
καταστεί προϋπόθεση για την είσοδο ή την 
ανταγωνιστική εκμετάλλευση στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας, ανάλογα με τις σχετικές τιμές 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως 
εκ τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν 
διακανονισμοί με δυνητικούς χρήστες για την 
απόκτηση τέτοιας πρόσβασης. Αυτό θα πρέπει 
να διενεργείται κατά τρόπο που θα αποφασίσει 
κάθε κράτος μέλος, με την εφαρμογή των 
στόχων της δίκαιης και ανοικτής πρόσβασης 
και συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, την 
ικανότητα μεταφοράς και αποθήκευσης η 
οποία διατίθεται. Καθώς δεν υπάρχουν 
κοινοτικές υποδομές για την αποθήκευση και 
τη μεταφορά CO2, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν απαλλαγές 
από την υπαγόμενη σε ρυθμίσεις πρόσβαση 
τρίτων, ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για 
επενδύσεις σε υποδομή CO2. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να ορίσουν μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών ώστε να επιτρέψουν την 
ταχύτατη διευθέτηση των διαφορών όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 
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διευθέτηση των διαφορών όσον αφορά την 
πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους 
τόπους αποθήκευσης.  

CO2 και τους τόπους αποθήκευσης.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η πρόσβαση τρίτων σε τόπους αποθήκευσης και δίκτυα μεταφοράς εξαρτηθεί από τις 
εθνικές υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών CO2, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την άνιση 
μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης και δικτύων μεταφορών στα 
διάφορα κράτη μέλη. Πρέπει να προβλεφθούν απαλλαγές από την υπαγόμενη σε ρυθμίσεις 
πρόσβαση τρίτων σε τόπους αποθήκευσης και δίκτυα μεταφοράς CO2. 

 

Τροπολογία  129 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 29 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(29) Η πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 
και τους τόπους αποθήκευσης θα μπορούσε να 
καταστεί προϋπόθεση για την είσοδο ή την 
ανταγωνιστική εκμετάλλευση στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας, ανάλογα με τις σχετικές τιμές 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως 
εκ τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν 
διακανονισμοί με δυνητικούς χρήστες για την 
απόκτηση τέτοιας πρόσβασης. Αυτό σημαίνει 
ότι οι μεταφορείς πρέπει να είναι πλήρως 
διαχωρισμένοι τόσο από τους φορείς 
εκμετάλλευσης τόπων αποθήκευσης όσο και 
από τους χρήστες (δηλαδή τους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας). Οι τελευταίοι πρέπει 
να αναλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 
μεταφοράς του CO2 από τον τόπο δέσμευσης 
στον τόπο αποθήκευσης. Οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης σε δίκτυα μεταφοράς και τόπους 
αποθήκευσης θα αποφασισθούν από κάθε 
κράτος μέλος, με την εφαρμογή των στόχων 
της δίκαιης και ανοικτής πρόσβασης και 
συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, την ικανότητα 
μεταφοράς και αποθήκευσης η οποία 
διατίθεται ή μπορεί εύλογα να διατεθεί, καθώς 
και το ποσοστό των υποχρεώσεών του για 
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διευθέτηση των διαφορών όσον αφορά την 
πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους 
τόπους αποθήκευσης.  

μείωση των εκπομπών CO2 κατ’ εφαρμογή των 
διεθνών νομικών μέσων και των κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων ως προς τις οποίες 
υπάρχει σκοπός ανταπόκρισης μέσω της 
δέσμευσης και της αποθήκευσης CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ορίσουν μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών ώστε να επιτρέψουν την 
ταχύτατη διευθέτηση των διαφορών όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 
CO2 και τους τόπους αποθήκευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στη χωρητικότητα 
αποθήκευσης. Πρέπει να καλύπτουν το πλήρες κόστος της δέσμευσης, της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης των δικών τους εκπομπών CO2. 

 

Τροπολογία  130 
Chris Davies 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 29 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(29) Η διάφανη και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 και τους 
τόπους αποθήκευσης, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τοποθεσία των δυνητικών 
χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να 
είναι προϋπόθεση για την είσοδο ή την 
ανταγωνιστική εκμετάλλευση στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας, ανάλογα με τις σχετικές τιμές 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και CCS. Ως 
εκ τούτου, είναι ενδεδειγμένο να υπάρξουν 
διακανονισμοί με δυνητικούς χρήστες για την 
απόκτηση τέτοιας πρόσβασης. Αυτό θα πρέπει 
να διενεργείται κατά τρόπο που θα αποφασίσει 
κάθε κράτος μέλος κατόπιν διαβούλευσης με 
την Επιτροπή, με την εφαρμογή των στόχων 
της δίκαιης και ανοικτής πρόσβασης και 
συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, την ικανότητα 
μεταφοράς και αποθήκευσης η οποία 
διατίθεται ή μπορεί εύλογα να διατεθεί, και τη 
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προς τις οποίες υπάρχει σκοπός 
ανταπόκρισης μέσω της δέσμευσης και της 
αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να ορίσουν μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών ώστε να επιτρέψουν την ταχύτατη 
διευθέτηση των διαφορών όσον αφορά την 
πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς CO2 και 
τους τόπους αποθήκευσης.  

ζήτηση για διασυνοριακές ροές διέλευσης 
CO2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  131 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 29 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

δέσμευσης και της αποθήκευσης CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ορίσουν μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών ώστε να επιτρέψουν την 
ταχύτατη διευθέτηση των διαφορών όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 
CO2 και τους τόπους αποθήκευσης.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Τα αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν πως δεν θα 
υπάρχουν διακρίσεις, αυτό όμως είναι σημαντικό κριτήριο στην εσωτερική αγορά και πρέπει να 
διασφαλιστεί.  

 

Τροπολογία  132 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 30 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Απαιτούνται διατάξεις που να 
διασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής μεταφοράς CO2, 
διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης ή 
διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 
σε όλες τις υπόλοιπες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις από κοινού. 

(30) Απαιτούνται διατάξεις που να 
διασφαλίζουν ότι σε περιπτώσεις 
διασυνοριακής μεταφοράς CO2, 
διασυνοριακών τόπων αποθήκευσης ή 
διασυνοριακών συγκροτημάτων 
αποθήκευσης, οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 
σε όλες τις υπόλοιπες κοινοτικές 
νομοθετικές πράξεις από κοινού, καθώς 
και σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες στις 
οποίες τα κράτη μέλη ή/και η Επιτροπή 
είναι συμβαλλόμενα μέρη. Οι διατάξεις 
του άρθρου 7 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στην 
περίπτωση αυτή.  

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς ή/και αποθήκευσης CO2, πρέπει να εφαρμόζονται όλες 
οι απαιτήσεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όλες οι 
απαιτήσεις των διεθνών συμφωνιών στις οποίες τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή είναι 
συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  133 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 31 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι λειτουργούντες τόποι αποθήκευσης πρέπει επίσης να καταχωρούνται.  

 

Τροπολογία  134 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 33 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατυπώσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διατυπώσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για 
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παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Για σοβαρές παραβιάσεις 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρέωσης λήψης διορθωτικών 
μέτρων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
την εκπομπή CO2 στο έδαφος, τον αέρα ή 
τα ύδατα, οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να υπέχουν επίσης ποινική ευθύνη 
βάσει των όρων της οδηγίας 2008/XX/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού 
δικαίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να υπάρχει ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας σε 
ολόκληρη την Κοινότητα, οι σοβαρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
άδειες που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία πρέπει να υπάγονται στο ποινικό 
δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη.  

 

Τροπολογία  135 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 35 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
85/337/EΟΚ ώστε να καλύπτει τη 
δέσμευση και τη μεταφορά ρευμάτων CO2 
για τους σκοπούς της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και 
τους τόπους αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η οδηγία 96/61/EΚ ώστε να 
καλύπτει τη δέσμευση ρευμάτων CO2 για 

(35) Θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
85/337/EΟΚ ώστε να καλύπτει τη 
δέσμευση και τη μεταφορά ρευμάτων CO2 
για τους σκοπούς της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και 
τους τόπους αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η οδηγία 96/61/EΚ ώστε να 
καλύπτει τη δέσμευση ρευμάτων CO2 για 
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σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς από εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία. Θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2004/35/EΚ ώστε να καλύπτει την 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς από εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία. Θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2004/35/EΚ ώστε να καλύπτει τη 
μεταφορά CO2 για σκοπούς αποθήκευσης 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς και την 
εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μεταφορά CO2 πρέπει επίσης να υπάγεται στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη 
(2004/35/ΕΚ). 

 

Τροπολογία  136 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 37 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Η μετάβαση σε παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλή εκπομπή 
άνθρακα απαιτεί την πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων σε μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα 
κατά τρόπο που να διευκολύνει ουσιώδεις 
μειώσεις των εκπομπών. Για το σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 
2001/80/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό 
των εκπομπών ορισμένων ρύπων από 
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην 
ατμόσφαιρα ώστε να απαιτείται για όλες 
τις εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες 
χορηγείται η αρχική άδεια κατασκευής ή 
η αρχική άδεια εκμετάλλευσης μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να 
διαθέτουν κατάλληλο χώρο στον τόπο της 
εγκατάστασης για την τοποθέτηση του 

(37) Η οδηγία 2001/80/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
για τον περιορισμό των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων από μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης στην ατμόσφαιρα 
θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
επιτρέπεται η έγκριση νέων 
εγκαταστάσεων καύσης ισχύος 200 MW 
και άνω μόνον εάν οι εκπομπές τους είναι 
κατώτερες του ορίου των 350 g 
CO2/kWh.  
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εξοπλισμού που είναι αναγκαίος στη 
δέσμευση και συμπίεση CO2 και να έχει 
αξιολογηθεί ο βαθμός διάθεσης 
κατάλληλων τόπων αποθήκευσης και 
δικτύων μεταφοράς, καθώς και η τεχνική 
εφικτότητα του εκ των υστέρων 
εξοπλισμού για τη δέσμευση CO2.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  137 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η μεταφορά του CO2 πρέπει επίσης να υπάγεται στις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρούσα 
οδηγία. 
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Τροπολογία  138 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για την περιβαλλοντικώς ασφαλή 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
(εφεξής «CO2») σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς, με σκοπό να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρωταρχικός στόχος κατά την ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου για τη CCS είναι να 
διασφαλίζεται ότι δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  139 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στα συμπεράσματά του το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 κάλεσε τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να πραγματοποιήσουν ασφαλή για το περιβάλλον CCS με νέες μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που θα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, ει δυνατόν από το 2020. 
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Τροπολογία  140 
Vittorio Prodi 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομικό 
πλαίσιο για την αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (εφεξής «CO2») σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς και για την αποθήκευση 
ξυλάνθρακα από κυτταρινική βιομάζα 
στο έδαφος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η παρούσα οδηγία αφορά την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχεδιασμούς, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλες οι μέθοδοι αποθήκευσης, και ιδίως εκείνες που δεν συνεπάγονται κανέναν 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  141 
Holger Krahmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 
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Τροπολογία  142 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτή καθιστά σαφή τον βασικό στόχο της απομόνωσης του CO2, δηλαδή τη 
συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αναφορά του στόχου αυτού είναι 
σημαντική για την ερμηνεία των λοιπών διατάξεων της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  143 
Lambert van Nistelrooij 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η παροχή 
εναλλακτικής δυνατότητας στην έκλυση 
CO2 στην ατμόσφαιρα μέσω της μόνιμης 
και ασφαλούς απομόνωσής του υπογείως 
κατά τρόπο που να προλαμβάνει τις 
αρνητικές συνέπειες για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον. Η 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς θεωρείται απλώς μια 
διαδικασία που ισχύει μεταξύ των μερών 
με σκοπό την αναστολή της αλλαγής του 
κλίματος το ταχύτερο δυνατόν. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή μόνον εάν προβλέπει την απομόνωση του CO2 κατά 
τρόπο μόνιμο, ασφαλή, χωρίς αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον. Η αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς δεν είναι μια διαρκής, μόνιμη 
λύση για την αλλαγή του κλίματος, αλλά μια λύση που εφαρμόζεται στο τέλος της παραγωγικής 
διαδικασίας. Επομένως, πρέπει να θεωρείται απλώς μια διαδικασία που ισχύει μεταξύ των 
μερών, στο πλαίσιο της μετατροπής της οικονομίας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2. 

 

Τροπολογία  144 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη 
και ασφαλής απομόνωση CO2 υπογείως 

κατά τρόπο που να προλαμβάνει τυχόν 
κινδύνους αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το CO2 πρέπει να αποθηκεύεται με ασφαλή και μόνιμο τρόπο. 

 

Τροπολογία  145 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη 

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

απομόνωση του CO2 κατά τρόπο που να 
προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες στο 
εξωτερικό περιβάλλον και στους 
κατοίκους σε μια ζώνη ασφαλείας σε 
ακτίνα 500 m από το σημείο έγχυσης. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Είναι βασικό να ενσωματωθεί η έννοια της «ζώνης ασφαλείας». 

 

 

Τροπολογία  146 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ισχυρότερη διατύπωση ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνείας όσον αφορά τον στόχο 
της οδηγίας, ο οποίος είναι η περιβαλλοντικώς ασφαλής αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς. 
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Τροπολογία  147 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

 

Τροπολογία  148 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτή διασαφηνίζει ότι η οδηγία έχει ως πρωταρχικό στόχο, πέρα από την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και ότι η μείωσή τους δεν αρκεί παρά μόνον όταν η πλήρης πρόληψη δεν είναι 
εφικτή. Έτσι ακολουθεί τη διατύπωση άλλων παρόμοιων οδηγιών για το περιβάλλον (άρθρο 1 
της οδηγίας ΟΠΕΡ). 
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Τροπολογία  149 
Vittorio Prodi 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Σκοπός της αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι η μόνιμη 
απομόνωση του CO2 κατά τρόπο που να 
προλαμβάνει ή μειώνει, στο μέτρο του 
δυνατού, τις αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον και τυχόν προκύπτοντες 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. 
Σκοπός της αποθήκευσης ξυλάνθρακα 
στο έδαφος είναι η βελτίωση της 
γονιμότητας και της κατακράτησης των 
υδάτων καθώς και η παγίδευση του 
άνθρακα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η παρούσα οδηγία αφορά την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχεδιασμούς, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλες οι μέθοδοι αποθήκευσης, και ιδίως εκείνες που δεν συνεπάγονται κανέναν 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  150 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς διεξάγεται 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του 
ανθρώπου, χωρίς να βλάπτεται το 
περιβάλλον και, ιδίως, χωρίς κίνδυνο για 
τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος ή τα ζώα. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εισάγει μια διάταξη παρεμφερή με διατάξεις που περιέχονται σε άλλες 
οδηγίες, όπως η οδηγία-πλαίσιο στον τομέα του ύδατος, και ενισχύει τις πτυχές της προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

 

 

Τροπολογία  151 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς στην επικράτεια των 
κρατών μελών, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τους και στην 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους κατά την 
έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(UNCLOS).  

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνον 
στην αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς στην επικράτεια των 
κρατών μελών, στις αποκλειστικές 
οικονομικές ζώνες τους και στην 
ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τους κατά την 
έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(UNCLOS). Η βελτιωμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων αποκλείεται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η βελτιωμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων διεξάγεται ήδη και είναι μια οικονομικά βιώσιμη 
δραστηριότητα. Εξάλλου, η βελτιωμένη ανάκτηση υδρογονανθράκων δεν συνεπάγεται καθαρή 
μείωση των εκπομπών. 
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Τροπολογία  152 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στην αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς η οποία διενεργείται για 
έρευνα, ανάπτυξη ή δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών, με εξαίρεση 
την αποθήκευση CO2 για μόνιμη 
απομόνωση ή την αποθήκευση 
βιομηχανικής κλίμακας κάτω από 
κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου 
με σκοπό τη βελτίωση της εκμετάλλευσής 
τους ή σε περιπτώσεις στις οποίες κάτι 
τέτοιο βελτιώνει την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας σε ανθρακωρυχεία πλούσια σε 
μεθάνιο. 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο ενεργής χρήσης της αποθήκευσης CO2 σε σχέση με τεχνικές 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων. 

 

Τροπολογία  153 
Richard Seeber 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στην αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς η οποία διενεργείται για 
έρευνα, ανάπτυξη ή δοκιμή νέων 
προϊόντων και διεργασιών, ούτε στην 
αποθήκευση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς CO2 ή μειγμάτων αερίων 
που περιέχουν CO2 το οποίο εγχύεται για 
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τον σκοπό και ως μέσο αύξησης της 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον 
τόπο αποθήκευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν έχει αποσαφηνισθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η έγχυση CO2 για τον σκοπό της αύξησης 
της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου ή φυσικού αερίου) 
εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ή ότι η οδηγία αφήνει το ενδεχόμενο αυτό στην 
ερμηνεία των κρατών μελών. Η αποσαφήνιση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.  

 

Τροπολογία  154 
Chris Davies 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να μην αποκλεισθεί η εφαρμογή της οδηγίας σε εμπορικά έργα αποθήκευσης CO2. 
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Τροπολογία  155 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 σε 
τόπο αποθήκευσης του οποίου το 
συγκρότημα αποθήκευσης επεκτείνεται 
πέραν της περιοχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Αυτό δεν ισχύει εφόσον έχει 
διασφαλισθεί για ολόκληρο το 
συγκρότημα αποθήκευσης ένα επίπεδο 
προστασίας συγκρίσιμο με αυτό της 
παρούσας οδηγίας.  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί μπορεί να εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα και γι’ αυτό η 
απαγόρευση της αποθήκευσης σε γεωλογικό σχηματισμό που επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα 
της ΕΕ δεν θα ήταν σκόπιμη. Αντίθετα, σε περίπτωση αποθήκευσης σε τόπο αποθήκευσης του 
οποίου το συγκρότημα αποθήκευσης επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι το αποθηκευμένο CO2 δεν μπορεί να διαφύγει στην άλλη πλευρά των συνόρων 
χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις.  

 

Τροπολογία  156 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 
κάτω από τον βυθό της θάλασσας, πέραν 
της περιοχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Επιπλέον, η αποθήκευση 
CO2 κάτω από τον βυθό της θάλασσας 
διεξάγεται σύμφωνα με τις διεθνείς 
συμφωνίες, στις οποίες τα κράτη μέλη 
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ή/και η Επιτροπή είναι συμβαλλόμενα 
μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τους γεωλόγους, η αποθήκευση CO2 σε βάθος κάτω των 1000 μέτρων ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους διαρροών. Πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες και οι απαιτήσεις 
για τη μελλοντική αποθήκευση CO2.  

Τροπολογία  157 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 στη 
στήλη ύδατος. 

4. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 στη 
στήλη ύδατος εντός ή πέραν της περιοχής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 στη στήλη ύδατος. 

 

Τροπολογία  158 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 2 - παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
4α. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση CO2 
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Καθώς η τεχνολογία δεν εφαρμόσθηκε ποτέ σε μεγάλη κλίμακα, εξακολουθούν να υπάρχουν 
πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Μέχρις ότου υπάρξει 
απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν απαράδεκτοι κίνδυνοι, δεν πρέπει να αποθηκεύεται CO2 
κατά τρόπο που συνιστά απειλή για τον άνθρωπο. 

 

Τροπολογία  159 
Vladko Todorov Panayotov 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) ως «αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς» νοείται η έγχυση και η 
αποθήκευση ρευμάτων CO2 σε υπόγειους 
γεωλογικούς σχηματισμούς· 

(1) ως «αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς» νοείται η έγχυση και η 
αποθήκευση ρευμάτων CO2 σε υπόγειους 
γεωλογικούς σχηματισμούς μόνιμα ή για 
μακρές περιόδους σε γεωλογική κλίμακα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις θετικές συνέπειες της CCS. 

 

Τροπολογία  160 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) ως «αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς» νοείται η έγχυση και η 
αποθήκευση ρευμάτων CO2 σε υπόγειους 
γεωλογικούς σχηματισμούς· 

(1) ως «αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς» νοείται η έγχυση και η 
περιβαλλοντικώς ασφαλής αποθήκευση 
ρευμάτων CO2 σε υπόγειους γεωλογικούς 
σχηματισμούς· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση άρθρου 1 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  161 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) ως «βελτιωμένη ανάκτηση 
υδρογονανθράκων» νοείται η ανάκτηση 
υδρογονανθράκων επιπλέον εκείνων που 
παράγονται φυσικά με την έγχυση υγρού 
ή άλλα μέσα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμός της βελτιωμένης ανάκτησης υδρογονανθράκων. 
 

 

Τροπολογία  162 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται μια 
καθορισμένη έκταση με τις 
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της και ο 
υποκείμενος χωρικός όγκος, ο οποίος 
ορίζεται σε βάθος, για τον σκοπό της 
αποθήκευσης CO2· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Κατά την άποψή μας, οι όροι «τόπος αποθήκευσης», «συγκρότημα αποθήκευσης» και 
«γεωλογικός σχηματισμός» δεν χρησιμοποιούνται ορθά σε ολόκληρη την πρόταση, 
συμπεριλαμβανομένων των ορισμών στο άρθρο 3. Η κοινοτική νομοθεσία για τα ραδιενεργά 
απόβλητα παρέχει μια εξαιρετική βάση για την παρούσα οδηγία. Ο όρος «τόπος αποθήκευσης» 
συνεπάγεται τον γεωγραφικό καθορισμό της αποθήκευσης, την ορισμένη έκταση, τον 
υποκείμενο χωρικό όγκο, τη νομική προστασία του και γενικά τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών 
του. 

 

Τροπολογία  163 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται μια 
ορισμένη έκταση σε έναν ειδικό 
γεωλογικό σχηματισμό που 
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση CO2 

σε γεωλογικούς σχηματισμούς και οι 
συναφείς εγκαταστάσεις στην επιφάνεια 
καθώς και οι εγκαταστάσεις έγχυσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένοι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι πολύ μεγάλοι και μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες 
χώρες. Πρέπει να είναι δυνατός ο καταμερισμός ενός γεωλογικού σχηματισμού σε 
περισσότερους από έναν αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να πρέπει να χορηγηθεί χωριστή άδεια 
για καθέναν εξ αυτών. 

 

Τροπολογία  164 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

οριοθετημένος τομέας εντός ενός 
γεωλογικού σχηματισμού, 
χρησιμοποιούμενος για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Από επιστημονική σκοπιά ο τόπος αποθήκευσης είναι ένα μικρό, οριοθετημένο τμήμα ενός 
μεγαλύτερου γεωλογικού σχηματισμού, συνήθως όμως δεν είναι «ειδικός» σχηματισμός. 

 

Τροπολογία  165 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(3) ) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται ένα 
ειδικό τμήμα ενός γεωλογικού 
σχηματισμού το οποίο είναι κατάλληλο 
για την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσδιορισμός. 

 

Τροπολογία  166 
Urszula Krupa 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται ένας 
ειδικός γεωλογικός σχηματισμός 

(3) ως «τόπος αποθήκευσης» νοείται μια 
ειδική τοποθεσία στο εσωτερικό ενός 
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χρησιμοποιούμενος για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς· 

γεωλογικού σχηματισμού, 
χρησιμοποιούμενη για την αποθήκευση 
CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «τόπος αποθήκευσης» δεν είναι συνώνυμος του όρου «γεωλογικός σχηματισμούς». Το 
CO2 δεν αποθηκεύεται σε ολόκληρο τον γεωλογικό σχηματισμό, αλλά σε συγκεκριμένες 
τοποθεσίες στο εσωτερικό του σχηματισμού. 

 

Τροπολογία  167 
Urszula Krupa 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) ως «γεωλογικός σχηματισμός» νοείται 
μια λιθοστρωματογραφική υποδιαίρεση 
εντός της οποίας ανευρίσκονται και 
χαρτογραφούνται διακεκριμένες στρώσεις 
πετρωμάτων· 

(4) ως «γεωλογικός σχηματισμός» νοείται 
μια βασική λιθοστρωματογραφική 
υποδιαίρεση εντός της οποίας 
ανευρίσκονται διακεκριμένα πετρώματα, 
καθιστώντας δυνατή την κατάρτιση μιας 
περιγραφής και διαφόρων γεωλογικών 
χαρτών (συμπεριλαμβανομένων, λόγου 
χάρη, τεχνικο-γεωλογικών χαρτών) 
σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym.  

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu. 

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2. 
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Τροπολογία  168 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι η αποθήκευση CO2 είναι περιβαλλοντικώς 
ασφαλής και ασφαλής για την υγεία του ανθρώπου. Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να προστεθούν 
στην παρούσα τροπολογία, καθώς αποτελούν απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου στον τομέα του 
ύδατος. 

 

Τροπολογία  169 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(5) ως «διαρροή» νοείται οποιαδήποτε 
διαρροή CO2 σε οποιονδήποτε χώρο του 
περιβάλλοντος από το συγκρότημα 
αποθήκευσης· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παραμονή CO2 σε δευτερεύοντα σχηματισμό απομόνωσης εκτός του συγκροτήματος (αυτό 
μπορεί να συμβεί επειδή το συγκρότημα δεν ορίσθηκε κατάλληλα) δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την παράδοση των αδειών του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου, καθώς το CO2 παραμένει μόνιμα αποθηκευμένο. Φυσικά, η άδεια 
αποθήκευσης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.  

 

Τροπολογία  170 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(5) ως «διαρροή» νοείται η μη αμελητέα 
διαρροή CO2 από το συγκρότημα 
αποθήκευσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσδιορισμός και προσαρμογή στην περιγραφή της Επιτροπής με παραπομπή στην ειδική 
έκθεση της διακυβερνητικής ομάδας για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) για την CCS. 

 

Τροπολογία  171 
Norbert Glante 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός της έννοιας της «διαρροής» χωρίς την τροποποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 
σημαίνει πως εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. Αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, και δεν 
δικαιολογείται από άποψη τεχνικής ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  172 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Στη μέχρι τώρα διατύπωση μπορεί να δοθεί η ερμηνεία ότι για τη λειτουργία και τον τερματισμό 
της αποθήκευσης απαιτείται και η αποτροπή της διαφυγής ελάχιστων ποσοστήτων CO2. Αυτό 
ούτε είναι εφικτό στην πράξη ούτε δικαιολογείται από άποψη τεχνικής ασφάλειας ή για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Γι’ αυτό πρέπει να διευκρινιστεί στην οδηγία ότι 
θεωρείται ότι υπάρχει «διαρροή» μόνον όταν σημειωθεί διαφυγή από το συγκρότημα 
αποθήκευσης που να είναι μετρήσιμη βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων.  

 

Τροπολογία  173 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(5) ως «διαρροή» νοείται οποιαδήποτε 
διαρροή CO2 από τον τόπο αποθήκευσης· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο τόπος αποθήκευσης πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της διαρροής, 
προκειμένου να διασφαλίζεται μέγιστη ακεραιότητα και ασφάλεια.  

 

Τροπολογία  174 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) ως «συγκρότημα αποθήκευσης» νοείται 
ο τόπος αποθήκευσης και οι γύρω 
γεωλογικοί χώροι οι οποίοι μπορεί να 
επηρεάσουν τη συνολική ακεραιότητα και 
ασφάλεια της αποθήκευσης (δηλαδή 
δευτερογενείς σχηματισμοί απομόνωσης)· 

(6) ως «συγκρότημα αποθήκευσης» νοείται 
ο τόπος αποθήκευσης, αποτελούμενος από 
ένα εξωτερικό τμήμα στο οποίο είναι 
εγκαταστημένος ο εξοπλισμός έγχυσης 
και ένα υπόγειο τμήμα με τη μορφή ενός 
μεγάλου κενού χώρου (σπήλαια της 
καμβρίου περιόδου ή πορώδεις όγκοι), 
και οι γύρω γεωλογικοί χώροι οι οποίοι 
μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική 
ακεραιότητα και ασφάλεια της 
αποθήκευσης· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Το συγκρότημα αποθήκευσης δεν απαρτίζεται μόνον από τον τόπο αποθήκευσης, αλλά και από 
ένα επιφανειακό τμήμα. 

 

Τροπολογία  175 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 6 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) ως «υδραυλική μονάδα» νοείται ένας 
υδραυλικά συνδεδεμένος πορώδης χώρος 
στον οποίο η μετάδοση πίεσης μπορεί να 
μετρηθεί με τεχνικά μέσα και ο οποίος 
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περιορίζεται από εμπόδια ροής 
(διαταραχές, δόμοι άλατος, λιθολογικά 
όρια), αποκάλυψη ή λέπτυνση του 
σχηματισμού· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Περισσότεροι του ενός τόποι αποθήκευσης μπορεί να βρίσκονται σε μια δομή που ονομάζεται 
υδραυλική μονάδα. Η υδραυλική μονάδα υπερβαίνει σε όγκο ένα «συγκρότημα αποθήκευσης» 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 (6). Εντός μιας τέτοιας δομής είναι δυνατό να παρατηρηθούν 
ισχυρές αλληλεπιδράσεις παράλληλων δράσεων έγχυσης. Γι’ αυτό, εκεί επιτρέπεται να 
χορηγείται άδεια αποθήκευσης μόνο σε έναν φορέα εκμετάλλευσης κάθε φορά.  

 

Τροπολογία  176 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(7) ως «εξερεύνηση» νοείται η εφαρμογή 
ειδικών διαδικασιών για την εξερεύνηση 
δυνητικών συγκροτημάτων αποθήκευσης 
οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει 
αντικειμενικών τεχνικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
όπως η διεξαγωγή γεωλογικών ερευνών με 
φυσικά ή χημικά μέσα και γεωτρητικών 
εργασιών για την απόκτηση γεωλογικών 
πληροφοριών σχετικά με γεωλογικά 
στρώματα στην περιοχή που περιλαμβάνει 
το δυνητικό συγκρότημα αποθήκευσης· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ορίζει επακριβέστερα τον όρο «εξερεύνηση». 
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Τροπολογία  177 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «γεωφυσική έρευνα» ενδείκνυται για τους εν λόγω βαθείς ταμιευτήρες, αντί του όρου 
«γεωλογικές έρευνες». Επιπλέον, η έννοια «με φυσικά ή χημικά μέσα» αποτελεί πλεονασμό. 
Επομένως, εισηγούμαστε τη διαγραφή των λέξεων αυτών.  

 

Τροπολογία  178 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(8) ως «άδεια εξερεύνησης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η εξερεύνηση σε 
έναν γεωλογικό σχηματισμό ο οποίος 
κρίθηκε κατάλληλος, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4, 
και η οποία εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Καμία άδεια δεν πρέπει να χορηγείται για την εξερεύνηση τόπων, εάν ο τόπος δεν είναι 
απολύτως ασφαλής. 

 

Τροπολογία  179 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ορίζει επακριβέστερα την αρχή που εκδίδει την άδεια εξερεύνησης. 

 

Τροπολογία  180 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 9 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) ως «μεταφορέας» νοείται 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό, ιδιωτικό ή 
δημόσιο, πρόσωπο, το οποίο είναι 
πλήρως διαχωρισμένο από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης 
και από τον χρήστη (δηλαδή τον 
παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας), και το 
οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει τη 
μεταφορά CO2 στον τόπο αποθήκευσης ή 
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στο οποίο έχει ανατεθεί, δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας, αποφασιστική 
οικονομική εξουσία επί της τεχνικής 
λειτουργίας του δικτύου μεταφοράς· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ορίζεται ο μεταφορέας, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένος από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης και τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  181 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 10 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(10) ως «άδεια αποθήκευσης» νοείται μια 
γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση με την 
οποία εξουσιοδοτείται η αποθήκευση CO2 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε ένα τόπο 
αποθήκευσης, η οποία περιέχει όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 9 και η οποία εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η άδεια αποθήκευσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9. 
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Τροπολογία  182 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται 
οποιαδήποτε αλλαγή η οποία μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον ή την 
υγεία του ανθρώπου· η αλλαγή αυτή 
μπορεί να προσδιορισθεί ως το 
αποτέλεσμα της σύγκρισης ορισμένων 
καθοριστικών τιμών (όπως το pH, ο 
βαθμός οξύτητας ή αλκαλικότητας ενός 
διαλύματος) που συγκεντρώνονται πριν 
από και μετά την έγχυση CO2· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η σύγκριση ορισμένων καθοριστικών τιμών της κατάστασης «πριν από» και «μετά» την έγχυση 
CO2 στον τόπο αποθήκευσης μπορεί να παράσχει επιστημονική βεβαιότητα κατά την ερμηνεία 
των όρων «αλλαγή» και «σημαντικά». Τα ιστορικά δεδομένα «προ της έγχυσης» θα 
συγκρίνονται με τα δεδομένα «μετά την έγχυση», δηλαδή δεδομένα από την κανονική φάση 
εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης, επιτρέποντας τον εύκολο εντοπισμό και την αξιολόγηση 
τυχόν διαφοροποιήσεων. Οι καθοριστικοί παράγοντες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 
σημαντικοί παράγοντες περιγραφής του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (όπως το pH).  

 

Τροπολογία  183 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται 
οποιαδήποτε προτεινόμενη/σχεδιαζόμενη 
αλλαγή στον σχεδιασμό ή στην 
εκμετάλλευση η οποία μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον ή την 
υγεία του ανθρώπου· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο δεν είναι σαφές στους συγκεκριμένους ορισμούς της «ουσιώδους μεταβολής» και 
της «σημαντικής ανωμαλίας», ανεξάρτητα από το κατά πόσον η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών 
όρων είναι ότι η μια είναι σκόπιμη ενώ η άλλη αποτελεί απλώς συνέπεια. 

 

Τροπολογία  184 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται μια 
αλλαγή η οποία μπορεί να επηρεάσει την 
υγεία των κατοίκων στη ζώνη ασφαλείας 
ή το περιβάλλον στην επιφάνεια ή 
υπογείως στο γεωλογικό τμήμα του τόπου 
αποθήκευσης· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι σημαντική καθώς αποσαφηνίζει την έννοια της «ουσιώδους μεταβολής». 

 

Τροπολογία  185 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(11) ως «ουσιώδης μεταβολή» νοείται μια 
αλλαγή η οποία μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά το περιβάλλον ή την υγεία του 
ανθρώπου· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Μεταβολή η οποία μπορεί να βλάψει τη δημόσια υγεία πρέπει επίσης να θεωρείται ουσιώδης 
μεταβολή. 

 

Τροπολογία  186 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει ως στόχο την προσέγγιση των όρων που χρησιμοποιούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  187 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(12) ) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή 
ουσιών που περιέχει τουλάχιστον 98% 
CO2 η οποία προκύπτει από διεργασίες 
δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, στην 
οποία δεν έχουν προστεθεί απόβλητα και 
άλλα υλικά για τον σκοπό της διάθεσής 
τους και η οποία δεν περιέχει 
διαβρωτικές ουσίες, όπως H2S και SO2· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Τα ρεύματα CO2 πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερα και δεν πρέπει να περιέχουν 
διαβρωτικές ουσίες, καθώς αυτές συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους, τόσο κατά τη μεταφορά 
όσο και κατά την αποθήκευση. 

 

Τροπολογία  188 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(12) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή ουσιών 
που προκύπτει από διεργασίες δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα και αποτελείται 
κατά τουλάχιστον 99,9% από CO2· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%. 

 

Τροπολογία  189 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(12) ως «ρεύμα CO2» νοείται η ροή 
προϊόντων που προκύπτουν από τη 
διαδικασία καύσης ορυκτών καυσίμων 
που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα σε 
ποσοστό τουλάχιστον 90%· 
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Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καθιστά σαφέστερο το κείμενο. 

 

Τροπολογία  190 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι δύο πτυχές που σχετίζονται με τις εργασίες έγχυσης και την εξέλιξη του συγκροτήματος 
αποθήκευσης είναι συμπληρωματικές. 

 

Τροπολογία  191 
Lambert van Nistelrooij 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(16) ως «σημαντική ανωμαλία» νοείται 
τυχόν ανωμαλία στην έγχυση ή τις 
εργασίες αποθήκευσης ή στο συγκρότημα 
αποθήκευσης, η οποία αυξάνει τον 
κίνδυνο διαρροής· 

Or. en 
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Τροπολογία  192 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι η αποθήκευση CO2 είναι περιβαλλοντικώς 
ασφαλής και ασφαλής για την υγεία του ανθρώπου. 

 

Τροπολογία  193 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 16 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βάσει του σκοπού της αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς (άρθρο 1 παράγραφος 2) και 
του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 2, ο ορισμός της σημαντικής ανωμαλίας 
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πρέπει να καλύπτει και τους κινδύνους για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, που θα 
μπορούσαν να υπάρχουν παράλληλα με τους κινδύνους διαρροής. Η προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας δεν παίζει ρόλο μόνο για την επιλογή των τόπων 
αποθήκευσης, αλλά και για τη λειτουργία τους και τα ενδεχόμενα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
και συνιστά σημαντική προϋπόθεση για την αποδοχή από το κοινό. 

 

Τροπολογία  194 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(17) ως «διορθωτικά μέτρα» νοούνται 
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για να 
διορθωθούν σημαντικές ανωμαλίες ώστε 
να προληφθεί ή να σταματήσει τυχόν 
διαρροή· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα διορθωτικά μέτρα δεν πρέπει να ελαχιστοποιούν, αλλά να σταματούν τις διαρροές. Μικρές 
ετήσιες διαρροές μπορούν να έχουν μεγάλες συνέπειες με την πάροδο του χρόνου. Εάν ένας 
κλειστός τόπος αποθήκευσης έχει ετήσια διαρροή, λόγου χάρη, 1 %, το σύνολο του 
αποθηκευμένου CO2 θα διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ύστερα από μερικές δεκαετίες.  

 

Τροπολογία  195 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

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

Αιτιολόγηση 

Καθώς στόχος της οδηγίας είναι η περιβαλλοντικώς ασφαλής χρήση της τεχνολογίας CCS, η 
οποία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβληματισμών που αφορούν την αλλαγή του 
κλίματος μετριάζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα διορθωτικά μέτρα πρέπει να 
στοχεύουν στην πρόληψη ή στην παύση της έκλυσης CO2 από τον τόπο αποθήκευσης.  

 

Τροπολογία  196 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) ως «κλείσιμο» ενός τόπου 
αποθήκευσης CO2 νοείται η οριστική 
παύση έγχυσης CO2 στον εν λόγω τόπο 
αποθήκευσης· 

(18) ως «κλείσιμο» ενός τόπου 
αποθήκευσης CO2 νοείται η οριστική 
παύση έγχυσης CO2 στον εν λόγω τόπο 
αποθήκευσης μαζί με τα μέτρα 
αποκατάστασης όπως η κατεδάφιση της 
εγκατάστασης έγχυσης και η 
στεγανοποίηση του τόπου αποθήκευσης·  

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «κλείσιμο» σε συνάρτηση με την εξόρυξη συμπεριλαμβάνει και τις δραστηριότητες 
αποκατάστασης και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιείται και εδώ με αυτήν την έννοια. 
Στο κείμενο που ακολουθεί, ο όρος αυτός δεν χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο: ορισμένες 
φορές σημαίνει απλώς την «παύση της δραστηριότητας έγχυσης», όπως συμβαίνει και στον 
ορισμό της παραγράφου 18, ενώ άλλες φορές, σε συνάρτηση με άλλα θέματα, συμπεριλαμβάνει 
και τις δραστηριότητες αποκατάστασης.  
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Τροπολογία  197 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) ως «κλείσιμο» ενός τόπου 
αποθήκευσης CO2 νοείται η οριστική 
παύση έγχυσης CO2 στον εν λόγω τόπο 
αποθήκευσης· 

(18) ως «κλείσιμο» ενός τόπου 
αποθήκευσης CO2 νοείται η παύση 
έγχυσης CO2 στο γεωλογικό τμήμα του 
συγκροτήματος αποθήκευσης και η 
εξάλειψη τυχόν διαρροών μέσω της 
σφράγισης των σημείων διαφυγής CO2· 

Or. pl 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ορίζει επακριβέστερα το «κλείσιμο» ενός τόπου αποθήκευσης CO2. 

 

 

Τροπολογία  198 
Adam Gierek 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) ως «δίκτυο μεταφοράς» νοείται το 
δίκτυο σωληναγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
σταθμών ανύψωσης της πίεσης για τη 
μεταφορά CO2 στον τόπο αποθήκευσης. 

(20) ως «δίκτυο μεταφοράς» νοείται η 
εγκατάσταση που αποτελείται από ένα 
δίκτυο σωληναγωγών, με τις βαλβίδες, τις 
δεξαμενές και τις αντλίες του, 
συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
σταθμών ανύψωσης της πίεσης για τη 
συνεχή μεταφορά CO2 στο συγκρότημα 
αποθήκευσης, το οποίο περιλαμβάνει 
επίσης βυτία για επιμέρους μεταφορές. 

Or. pl 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ορίζει επακριβέστερα το «δίκτυο μεταφοράς». 

 

 

Τροπολογία  199 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20a) ως «μονάδα έτοιμη για δέσμευση» 
νοείται μια μονάδα καύσης [ισχύος 300 
(θερμικά) MW ή άνω], η οποία διαθέτει 
κατάλληλο χώρο στον τόπο της 
εγκατάστασης για τον αναγκαίο 
εξοπλισμό δέσμευσης και συμπίεσης CO2 
και για την οποία έχει αξιολογηθεί 
κατάλληλα η διαθεσιμότητα κατάλληλων 
τόπων αποθήκευσης και κατάλληλων 
δικτύων μεταφοράς· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός θα είναι αναγκαίος για την πολωνική πρόταση αλλαγών στο κείμενο του άρθρου 35α 
και διαγραφής του άρθρου 32. 

 

Τροπολογία  200 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) ως «υδραυλική μονάδα» νοείται 
ένας υδραυλικώς συνδεδεμένος πορώδης 
χώρος, στον οποίο η μετάδοση πίεσης 
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μπορεί να μετρηθεί με τεχνικά μέσα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εκμετάλλευση διαφορετικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην ίδια υδραυλική μονάδα έχει 
αναπόφευκτα αντίκτυπο στις άλλες εγκαταστάσεις που τελούν υπό εκμετάλλευση στην υδραυλική 
μονάδα. Στην ίδια υδραυλική μονάδα, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών αποθήκευσης μόνον σε 
έναν φορέα εκμετάλλευσης κάθε φορά.  

 

Τροπολογία  201 
Péter Olajos 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) ως «παρακολούθηση» νοούνται οι 
υποχρεώσεις συγκέντρωσης δεδομένων 
και υποβολής εκθέσεων, με κάθε δυνατό 
τρόπο που περιγράφεται στο παράρτημα 
I, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
περιβαλλοντικώς ασφαλής αποθήκευση 
CO2, σε τρία στάδια:  

 α) δεδομένα προ της έγχυσης ή ιστορικά 
δεδομένα,  

 β) δεδομένα κατά τη διάρκεια της 
έγχυσης ή κατά τη διάρκεια της 
εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης, 
και  

 γ) δεδομένα κατά το κλείσιμο και μετά το 
κλείσιμο ή μόνιμες υποχρεώσεις 
παρακολούθησης.  

 Όλα τα στάδια της παρακολούθησης 
πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες και 
χωριστές διαδικασίες επαλήθευσης και 
επικύρωσης, δυνάμει των απαιτήσεων 
της παρούσας οδηγίας· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση είναι μια διαδικασία ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται:  

α. η τήρηση ενός «τεθέντος ορίου»,  

β. η καταγραφή της πραγματοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας παρακολούθησης, και 

γ. η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα. 

 

Τροπολογία  202 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) ως «παρακολούθηση» νοούνται οι 
υποχρεώσεις συγκέντρωσης δεδομένων 
και υποβολής εκθέσεων, σύμφωνα με το 
παράρτημα I, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η περιβαλλοντικώς 
ασφαλής αποθήκευση CO2, σε τρία 
στάδια:  

 α) δεδομένα προ της έγχυσης ή ιστορικά 
δεδομένα,  

 β) δεδομένα κατά τη διάρκεια της 
έγχυσης ή κατά τη διάρκεια της 
εκμετάλλευσης του τόπου αποθήκευσης, 
και  

 γ) δεδομένα κατά το κλείσιμο και μετά το 
κλείσιμο ή μόνιμες υποχρεώσεις 
παρακολούθησης.  

 Όλα τα στάδια της παρακολούθησης 
πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη και 
χωριστή επαλήθευση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία ελέγχου προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου της διαδικασίας CCS και η καταγραφή της εν λόγω 
δραστηριότητας παρακολούθησης. Η παρακολούθηση της διαδικασίας διαδραματίζει ζωτικής 
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σημασίας ρόλο τόσο για την εξασφάλιση της αποδοχής της CCS από το κοινό όσο και για την 
περιβαλλοντικώς ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος, 
δηλαδή ο μετριασμός των εκπομπών CO2. 

 

Τροπολογία  203 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 γ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20γ) ως «επαλήθευση» νοείται η 
διαδικασία διασφάλισης της θέσπισης 
των κατάλληλων – σύμφωνα με τις 
επιστημονικές γνώσεις – διαδικασιών 
παρακολούθησης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση πρέπει να συνοδεύεται από επαλήθευση και επικύρωση, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια του τόπου. 

 

Τροπολογία  204 
Vittorio Prodi 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 δ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20δ) ως «ξυλάνθρακας» νοείται η 
ανθρακική δομή που προκύπτει από την 
πυρολυτική επεξεργασία κυτταρινικής 
βιομάζας· 

Or. en 
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Τροπολογία  205 
Vittorio Prodi 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 ε (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20ε) ως «έδαφος» νοείται το επιφανειακό 
στρώμα του χερσαίου οικοσυστήματος 
στο οποίο αναπτύσσεται βλάστηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 
Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 στ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20στ) ως «έργα επίδειξης» νοούνται έργα 
που προορίζονται να επιδείξουν έως το 
2014 την περιβαλλοντικώς ασφαλή 
μακροπρόθεσμη εφαρμογή της 
αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς 
σχεδιασμούς, δυνάμει των απαιτήσεων 
της παρούσας οδηγίας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα έργα επίδειξης που αναφέρονται στα συμπεράσματα του εαρινού Συμβουλίου του 2007 και 
του 2008 θα παράσχουν την αναγκαία πρακτική πείρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας CCS 
σε βιομηχανικό επίπεδο.  
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Τροπολογία  207 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 3 - σημείο 20 ζ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20ζ) ως «επικύρωση» νοείται η 
διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται 
ότι τα «τεθέντα όρια» ελέγχουν 
κατάλληλα τους κινδύνους διαρροής CO2 
και αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση πρέπει να συνοδεύεται από επαλήθευση και επικύρωση, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια του τόπου. 

 
 
 


