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Amendamentul 29
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Captarea și stocarea geologică a 
dioxidului de carbon (CSC) constituie un 
mod de limitare a schimbărilor climatice. 
Acesta constă în captarea dioxidului de 
carbon (CO2) emis de instalațiile 
industriale, transportarea acestuia la un sit 
de stocare și injectarea acestuia într-o 
formațiune geologică adecvată în scopul 
stocării permanente. 

(4) Captarea și stocarea geologică a 
dioxidului de carbon (CSC) constituie un 
mod de limitare a schimbărilor climatice. 
Acesta constă în captarea dioxidului de 
carbon (CO2) emis de instalațiile 
industriale, transportarea acestuia la un sit 
de stocare și injectarea acestuia într-o 
formațiune geologică adecvată în scopul 
stocării permanente. Pentru a nu înlătura 
efectele anticipate ale tehnologiei CSC în 
ceea ce privește reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon, trebuie să se acorde o 
atenție deosebită garantării faptului că 
această tehnologie nu reprezintă un 
stimulent pentru creșterea numărului de 
centrale producătoare de energie 
alimentate cu combustibili convenționali. 

Or. el

Amendamentul 30
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Componentele pentru captarea, 
transportul și stocarea CO2 au făcut 
obiectul unor proiecte pilot separate, dar 
trebuie să fie integrate într-un proces 
complet CCS, iar costurile tehnologiei 
trebuie să fie reduse în continuare. Cele 
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mai mare proiecte de stocare de CO2 la 
care participă întreprinderi europene sunt 
proiectul Sleipner din Marea Nordului 
(Statoil) și proiectul In Salah din Algeria 
(Statoil, BP și Sonatrach). Alte proiecte 
pilot aflate în curs de derulare sunt 
proiectul Vattenfall din Schwartze Pumpe, 
Germania - landul Brandenburg, și 
proiectul CSC realizat de Total în zona 
Lacq, Franța.

Or. de

Justificare

Clarification in comparison with the amendment in the draft opinion that the projects carried 
out to date have not been demonstration projects but pilot projects.

Amendamentul 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pe lângă cadrul legislativ pentru 
situl de stocare, sunt necesare cât mai 
curând posibil stimulente pentru 
continuarea dezvoltării tehnologiei, 
sprijin pentru instalarea centralelor pilot, 
precum și un cadru juridic creat de statele 
membre pentru garantarea transportului, 
în vederea obținerii de progrese în 
utilizarea tehnologiilor CSC.

Or. en

Justificare

Clarification that more legal decisions on and financial support for CCS technologies and 
demonstration plants are needed.
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Amendamentul 32
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al 
prezentei directive și stocarea de CO2 în 
coloana de apă nu ar trebui permise.

(14) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice numai stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare.
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea geologică
de CO2, inclusiv stocarea în subsolul 
marin, nu ar trebui permise dincolo de 
domeniul de aplicare teritorial al 
prezentei directive. Stocarea în formațiuni 
situate în subsolul marin ar trebui 
realizată numai în conformitate cu 
acordurile internaționale la care statele 
membre și/sau Comunitatea sunt părți. 
Stocarea de CO2 în coloana de apă nu ar 
trebui permisă nici în cadrul, nici în afara 
domeniului de aplicare teritorial al 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

This amendment aims to clarify the territorial scope of the Directive, indeed to ensure that the 
latter shall only apply to geological storage within the EC, and will respect international 
rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London Convention. As 
for storage under the water column, this amendment aims to ensure that storage shall 
expressly be prohibited not simply in the continental shelves and economic zones, but also the 
high seas.
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Amendamentul 33
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive și stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 150 
kilotone. Acest prag va permite proiectelor 
pilot de cercetare și dezvoltare existente 
sau planificate în statele membre să fie 
excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive și ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive și stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

Or. en

Justificare

Some of the largest R&D pilot projects presently initiated in several EU countries have a 
capacity of about 30 MW for a total injection of about 120 to 140 kt. The threshold proposed 
by the EU Commission to exclude R&D pilot projects will not allow the exclusion of such 
R&D pilots from the scope of the directive with, as consequence, the fact that the directive 
risks to interfere with the authorization obtained by the national authorities for the 
performance of those R&D pilot projects. For such reasons, it is essential to increase to 150 
kt the Commission proposed threshold of 100 kt.
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Amendamentul 34
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor (recuperarea 
hidrocarburilor suplimentare celor 
produse natural prin injectarea de fluide 
sau alte metode) ar trebui exclusă din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive.  Recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor este o activitatea viabilă 
din punct de vedere economic și a fost 
efectuată în consecință. Totuși, 
recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor nu atenuează emisiile 
climatice, deoarece, din punctul de vedere 
al emisiilor nete de dioxid de carbon, 
hidrocarburile produse în urma acestui 
proces vor compensa, pe parcursul 
ciclului lor de viață, efectele de atenuare a 
emisiilor ca urmare a stocării CO2. Prin 
urmare, stocarea geologică, în 
conformitate cu prezenta directivă, ar 
trebui să excludă acest proces.

Or. en

Justificare

Since this Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU 
in line with its binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced 
hydrocarbon recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being 
produced, and thus CO2 being emitted in the atmosphere.
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Amendamentul 35
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare doar 
în cazul în care nu există riscuri 
semnificative de scurgeri și în care nu 
există nicio posibilitate să se producă
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare doar 
în cazul în care nu există niciun risc de 
scurgeri și niciun risc de incidente adverse
pentru mediu sau sănătate. În plus, un sit 
ar trebui selectat numai dacă utilizarea sa 
pentru stocarea CO2 nu face concurență 
în mod direct sau indirect altor utilizări 
efective sau potențiale legate de energie, 
inclusiv celor strategice pentru securitatea 
aprovizionării cu energie a CE (de 
exemplu stocarea gazului) sau utilizării 
surselor de energie regenerabilă (de 
exemplu energia geotermală). Aceste 
lucruri ar trebui să fie determinate printr-o 
caracterizare și printr-o evaluare a 
complexului potențial de stocare, în 
conformitate cu cerințe specifice.

Or. en

Justificare

The terms 'significant' and 'likely to occur' are too vague. Zero risk of leakage and zero risk of 
adverse effects should be the basis for selecting a site. Further, the use of a site for storing 
CO2 should compromise neither the use of renewable sources of energy, for which the EC has 
binding target, nor other options which are crucial to its security of supply.
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Amendamentul 36
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare doar 
în cazul în care nu există riscuri 
semnificative de scurgeri și în care nu 
există nicio posibilitate să se producă 
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, la 
selectarea siturilor de stocare, statelor 
membre ar trebui să li se permită să țină 
seama de propriile caracteristici 
geologice, de exemplu seismicitate, în cel 
mai obiectiv și eficient mod posibil. Un sit 
ar trebui să fie selectat ca sit de stocare 
doar în cazul în care nu există riscuri 
semnificative de scurgeri și în care nu 
există nicio posibilitate să se producă 
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

Or. el

Justificare

The Member States should be allowed to select storage sites since they are best informed 
about specific local geological characteristics and, in the light of this information, are best 
able to decide whether the necessary investment can be made. 
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Amendamentul 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să identifice 
cazurile în care este necesară explorarea 
pentru a produce informațiile necesare 
pentru selectarea sitului. O astfel de 
explorare ar trebui să se realizeze sub 
rezerva eliberării unei autorizații. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public. În vederea protejării și încurajării 
investițiilor în explorare, autorizațiile de 
explorare ar trebui să se acorde pentru un 
volum determinat și pe o durată limitată, 
pe parcursul căreia doar titularul 
autorizației ar trebui să aibă dreptul de a 
explora complexul potențial al stocării de 
CO2. Statele membre ar trebui să garanteze 
faptul că pe durata explorării nu sunt 
permise niciun fel de utilizări conflictuale 
ale complexului. 

(16) Statele membre ar trebui să identifice 
cazurile în care este necesară explorarea 
pentru a produce informațiile necesare 
pentru selectarea sitului. O astfel de 
explorare ar trebui să se realizeze sub 
rezerva eliberării unei autorizații. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public. În vederea protejării și încurajării 
investițiilor în explorare, autorizațiile de 
explorare ar trebui să se acorde pentru un 
volum determinat și pe perioada necesară 
pentru efectuarea activităților, pe 
parcursul căreia doar titularul autorizației 
ar trebui să aibă dreptul de a explora 
complexul potențial al stocării de CO2. 
Statele membre ar trebui să garanteze 
faptul că pe durata explorării nu sunt 
permise niciun fel de utilizări conflictuale 
ale complexului. Dacă nu se desfășoară 
nicio activitate, statele membre ar trebui 
să garanteze că autorizația de explorare 
este retrasă și poate fi acordată altor 
entități.

Or. en

Justificare

Debureaucratization and assurance of investments.
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Amendamentul 38
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să identifice 
cazurile în care este necesară explorarea 
pentru a produce informațiile necesare 
pentru selectarea sitului. O astfel de 
explorare ar trebui să se realizeze sub 
rezerva eliberării unei autorizații. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public. În vederea protejării și încurajării 
investițiilor în explorare, autorizațiile de 
explorare ar trebui să se acorde pentru un 
volum determinat și pe o durată limitată, pe 
parcursul căreia doar titularul autorizației 
ar trebui să aibă dreptul de a explora 
complexul potențial al stocării de CO2.
Statele membre ar trebui să garanteze 
faptul că pe durata explorării nu sunt 
permise niciun fel de utilizări conflictuale 
ale complexului.

(16) Statele membre ar trebui să identifice 
cazurile în care este necesară explorarea 
pentru a produce informațiile necesare 
pentru selectarea sitului. O astfel de 
explorare ar trebui să se realizeze sub 
rezerva eliberării unei autorizații. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
și nediscriminatorii. În vederea protejării 
și încurajării investițiilor în explorare, 
autorizațiile de explorare ar trebui să se 
acorde pentru un volum determinat și pe o 
durată limitată, pe parcursul căreia doar 
titularul autorizației ar trebui să aibă 
dreptul de a explora complexul potențial al 
stocării de CO2. Statele membre ar trebui 
să garanteze faptul că pe durata explorării 
nu sunt permise niciun fel de utilizări 
conflictuale ale complexului.

Or. en

Justificare

This amendment aims to create a level playing field and to avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.
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Amendamentul 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului.

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. Explorările 
efectuate și, prin urmare, investițiile 
necesare realizate justifică ca deținătorul 
autorizației de explorare să anticipeze 
faptul că va fi și deținătorul autorizației 
de stocare.

Or. en

Justificare

Create incentives for the carrying out of exploration.

Amendamentul 40
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare.
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului.

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare.
Operatorii siturilor de stocare ar trebui să 
fie pe deplin disociați de utilizatori (de 
exemplu producătorii de energie 
electrică). Autorizația de stocare ar trebui 
să fie instrumentul de bază pentru 
garantarea îndeplinirii cerințelor esențiale 
din directivă, stocarea geologică 
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neaducând, astfel, daune mediului.

Or. en

Justificare

Full ownership unbundling is necessary to make sure that users will have fair and equal 
access to storage sites in an open market.

Amendamentul 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare ar trebui 
înaintate Comisiei pentru ca aceasta să 
poată emite o opinie referitoare la 
proiectele de eliberare a autorizațiilor de 
stocare în termen de șase luni de la 
depunerea lor. Autoritățile naționale ar 
trebui să ia în considerare acestă opinie în 
momentul luării unei decizii referitoare la 
eliberarea unei autorizații și ar trebui să 
ofere justificări pentru orice deviere de la 
conținutul opiniei Comisiei. Examinarea 
la nivel comunitar ar trebui să contribuie 
la asigurarea consecvenței în ceea ce 
privește punerea în aplicare a cerințelor 
din directivă în întreaga Comunitate și, de 
asemenea, la sporirea încrederii opiniei 
publice în tehnicile CSC, în special în 
fazele de început ale aplicării directivei.

(18) Statele membre ar trebui să aibă 
ocazia să înainteze proiectul de autorizație 
de stocare Comisiei spre verificare.

Or. en

Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.
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Amendamentul 42
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare ar trebui înaintate 
Comisiei pentru ca aceasta să poată emite 
o opinie referitoare la proiectele de 
eliberare a autorizațiilor de stocare în 
termen de șase luni de la depunerea lor.
Autoritățile naționale ar trebui să ia în 
considerare acestă opinie în momentul 
luării unei decizii referitoare la eliberarea 
unei autorizații și ar trebui să ofere 
justificări pentru orice deviere de la 
conținutul opiniei Comisiei. Examinarea la 
nivel comunitar ar trebui să contribuie la 
asigurarea consecvenței în ceea ce privește 
punerea în aplicare a cerințelor din 
directivă în întreaga Comunitate și, de 
asemenea, la sporirea încrederii opiniei 
publice în tehnicile CSC, în special în 
fazele de început ale aplicării directivei.

(18) Autorizațiile de stocare ar trebui 
acordate de autoritățile competente ale 
fiecărui stat membru în urma consultării 
Comisiei. Proiectele de autorizații de 
stocare ar trebui înaintate Comisiei, care 
ar trebui să aibă la dispoziție doisprezece 
luni pentru a emite un aviz. Autoritatea 
competentă nu ia o decizie privind 
autorizația finală înainte de emiterea 
avizului Comisiei. Autoritatea competentă
ar trebui să ia în considerare această opinie 
în momentul luării unei decizii referitoare 
la eliberarea unei autorizații și ar trebui să 
ofere justificări pentru orice deviere de la 
conținutul opiniei Comisiei. Examinarea la 
nivel comunitar ar trebui să contribuie la 
asigurarea consecvenței în ceea ce privește 
punerea în aplicare a cerințelor din 
directivă în întreaga Comunitate.

Or. en

Justificare

The role of the European Commission is crucial in ensuring a strong and homogeneous 
enforcement of the Directive across the EU. Hence, the Commission should be effectively 
implied in the process of granting the permits.
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Amendamentul 43
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a consolida responsabilitatea 
și transparența procedurilor de 
autorizare, statele membre trebuie să 
garanteze accesul publicului la informații 
într-un mod adecvat și eficient, drepturile 
de participare și accesul la justiție în ceea 
ce privește procedurile de acordare a 
autorizațiilor de explorare, precum și a 
celor de stocare, în conformitate cu 
dispozițiile corespunzătoare din Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra 
mediului1 și din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu2.
 JO L 175, 5.7.85, p. 40.

 JO L 41, 14.2.03, p. 26.

Or. en

Justificare

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant (exploration and storage) permits. This involvement should ensure 
transparency, and further public acquaintance with CCS.
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Amendamentul 44
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice 
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta. În măsura posibilului,
costurile suportate ar trebui să fie 
recuperate de la operatorul anterior.

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice 
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta. Costurile suportate ar trebui să 
fie recuperate de la operatorul anterior.

Or. en

Justificare

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.
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Amendamentul 45
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta. În măsura posibilului, costurile 
suportate ar trebui să fie recuperate de la 
operatorul anterior.

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau scurgeri 
semnificative, în cazul în care rapoartele 
depuse de operatori sau inspecțiile 
desfășurate fac dovada unor situații de 
nerespectare a condițiilor stipulate în 
autorizație sau în cazul în care i se aduc la 
cunoștință orice alte situații de 
neîndeplinire de către operator a condițiilor 
stipulate în autorizație. După retragerea
unei autorizații, autoritatea competentă ar 
trebui fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta. În măsura posibilului, costurile 
suportate ar trebui să fie recuperate de la 
operatorul anterior.

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.



PE407.924v01-00 18/87 AM\729033RO.doc

RO

Amendamentul 46
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Monitorizarea este esențială pentru a 
determina în ce măsură CO2 se comportă 
conform previziunilor, în ce măsură 
survine vreo migrare sau vreo scurgere și 
în ce măsură orice scurgere identificată 
dăunează mediului sau sănătății umane. În 
acest sens, statele membre ar trebui să 
garanteze că, pe durata fazei operaționale, 
operatorul monitorizează complexul de 
stocare și instalațiile de injectare pe baza 
planului de monitorizare conceput în 
conformitate cu cerințe de monitorizare 
specifice. Planul ar trebui să fie înaintat 
autorității competente și să fie aprobat de 
aceasta.

(21) Monitorizarea este esențială pentru a 
determina în ce măsură CO2 se comportă 
conform previziunilor, în ce măsură 
survine vreo migrare sau vreo scurgere și 
în ce măsură orice scurgere identificată 
dăunează mediului sau sănătății umane. În 
acest sens, statele membre ar trebui să 
garanteze că, pe durata fazei operaționale, 
operatorul monitorizează complexul de 
stocare și instalațiile de injectare pe baza 
planului de monitorizare conceput în 
conformitate cu cerințe de monitorizare 
specifice. Planul ar trebui să fie înaintat 
autorității competente și să fie aprobat de 
aceasta. În cazul stocării geologice în 
subsolul marin, monitorizarea ar trebui 
adaptată și mai mult la nesiguranța și 
dificultățile operaționale asociate cu 
manevrarea tehnologiei CSC în mediul 
marin.

Or. en

Justificare

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.

Amendamentul 47
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Sunt necesare dispoziții care să (23) Sunt necesare dispoziții care să 



AM\729033RO.doc 19/87 PE407.924v01-00

RO

reglementeze răspunderea pentru daunele 
aduse mediului pe plan local și climatului 
în urma unei rețineri permanente nereușite.
Răspunderea pentru daunele aduse 
mediului (daune aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, apei și 
solului) este reglementată prin Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, care ar trebui 
aplicată în cazul exploatării siturilor de 
stocare în temeiul prezentei directive.
Răspunderea pentru daunele aduse 
climatului în urma scurgerilor este 
reglementată prin includerea siturilor de 
stocare în Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului, prin care se solicită 
restituirea cotelor de emisie pentru 
comercializare în cazul oricăror scurgeri de 
emisii. În plus, prezenta directivă ar trebui 
să instituie obligația ca operatorul să aplice 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, pe baza 
unui plan de măsuri corective înaintat 
autorității competente și aprobat de către 
aceasta. Atunci când operatorul nu ia 
măsurile corective necesare, aceste măsuri 
ar trebui luate de către autoritatea 
competentă, care ar trebui să recupereze 
costurile de la operator.

reglementeze răspunderea pentru daunele 
aduse mediului pe plan local și climatului 
în urma unei rețineri permanente nereușite.
Răspunderea pentru daunele aduse 
mediului (daune aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, apei și 
solului) este reglementată prin Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, care ar trebui 
aplicată transportului de CO în scopul 
stocării geologice și în cazul exploatării 
siturilor de stocare în temeiul prezentei 
directive. Răspunderea pentru daunele 
aduse climatului în urma scurgerilor este 
reglementată prin includerea siturilor de 
stocare în Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului, prin care se solicită 
restituirea cotelor de emisie pentru 
comercializare în cazul oricăror scurgeri de 
emisii. În plus, prezenta directivă ar trebui 
să instituie obligația ca operatorul să aplice 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, pe baza 
unui plan de măsuri corective înaintat 
autorității competente și aprobat de către 
aceasta. Atunci când operatorul nu ia 
măsurile corective necesare, aceste măsuri 
ar trebui luate de către autoritatea 
competentă, care ar trebui să recupereze 
costurile de la operator. Costurile 
remedierii pagubelor asupra mediului din 
timpul transportului și stocării în fazele 
operaționale, de închidere și post-
închidere, în proporția neacoperită de 
instrumentele menționate anterior sau în 
cazul în care securitatea financiară nu 
este disponibilă sau adecvată, precum și 
pagubele civile tradiționale asupra 
proprietății, sănătății etc., în cazul în care 
securitatea financiară nu este disponibilă 
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sau adecvată, ar trebui asigurate dintr-un 
fond ce urmează a fi finanțat prin 
contribuțiile operatorilor siturilor de 
stocare și gestionat de autoritatea 
competentă. 

Or. en

Justificare

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Amendamentul 48
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Sunt necesare dispoziții care să 
reglementeze răspunderea pentru daunele 
aduse mediului pe plan local și climatului 
în urma unei rețineri permanente nereușite. 
Răspunderea pentru daunele aduse 
mediului (daune aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, apei și 
solului) este reglementată prin Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, care ar trebui 
aplicată în cazul exploatării siturilor de 
stocare în temeiul prezentei directive. 
Răspunderea pentru daunele aduse 
climatului în urma scurgerilor este 
reglementată prin includerea siturilor de 

(23) Sunt necesare dispoziții care să 
reglementeze răspunderea pentru daunele 
aduse mediului pe plan local și climatului 
în urma unei rețineri permanente nereușite. 
Răspunderea pentru daunele aduse 
mediului (daune aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, apei și 
solului) este reglementată prin Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, care ar trebui 
aplicată în cazul exploatării siturilor de 
stocare în temeiul prezentei directive. 
Răspunderea pentru daunele aduse climei
în urma unor scurgeri semnificative este 
reglementată prin includerea siturilor de 



AM\729033RO.doc 21/87 PE407.924v01-00

RO

stocare în Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului, prin care se solicită 
restituirea cotelor de emisie pentru 
comercializare în cazul oricăror scurgeri de 
emisii. În plus, prezenta directivă ar trebui 
să instituie obligația ca operatorul să aplice 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, pe baza 
unui plan de măsuri corective înaintat 
autorității competente și aprobat de către 
aceasta. Atunci când operatorul nu ia 
măsurile corective necesare, aceste măsuri 
ar trebui luate de către autoritatea 
competentă, care ar trebui să recupereze 
costurile de la operator.

stocare în Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului, prin care se solicită 
restituirea cotelor de emisie pentru 
comercializare în cazul oricăror scurgeri de 
emisii. În plus, prezenta directivă ar trebui 
să instituie obligația ca operatorul să aplice 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri 
semnificative, pe baza unui plan de măsuri 
corective înaintat autorității competente și 
aprobat de către aceasta. Atunci când 
operatorul nu ia măsurile corective 
necesare, aceste măsuri ar trebui luate de 
către autoritatea competentă, care ar trebui 
să recupereze costurile de la operator.

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 49
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) După închiderea unui sit de stocare, 
operatorul ar trebui să rămână responsabil 
pentru întreținere, monitorizare și control, 
raportare și măsuri corective, în 
conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă, pe baza unui plan pentru etapa de 
post-închidere înaintat autorității 
competente și aprobat de către aceasta, 

(25) După închiderea unui sit de stocare, 
operatorul ar trebui să rămână responsabil 
pentru întreținere, monitorizare și control, 
raportare și măsuri corective, în 
conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă, pe baza unui plan pentru etapa de 
post-închidere înaintat autorității 
competente și aprobat de către aceasta, 
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precum și responsabil pentru alte obligații 
care îi revin în temeiul altor texte 
legislative comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorității competente.

precum și responsabil pentru alte obligații 
care îi revin în temeiul altor texte 
legislative comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorității competente.
Operatorul ar trebui să rămână 
responsabil pentru cel puțin 50 de ani de 
la închiderea unui sit.

Or. en

Justificare

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

Amendamentul 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv toate obligațiile legale 
care decurg din aceasta, ar trebui 
transferată autorității competente în cazul 
în care și atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că dioxidul de 
carbon stocat va fi reținut complet în 
viitorul indefinit. În acest sens, operatorul 
ar trebui să pregătească un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului și să 
înainteze acest raport autorității 
competente pentru aprobarea transferului. 
Toate proiectele de decizii de aprobare ar 
trebui înaintate Comisiei pentru ca 
aceasta să poată emite o opinie referitoare 
la proiectele de decizii de aprobare în 

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv toate obligațiile legale 
care decurg din aceasta, ar trebui 
transferată autorității competente în cazul 
în care și atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că dioxidul de 
carbon stocat va fi reținut complet în 
viitorul indefinit. În acest sens, operatorul 
ar trebui să pregătească un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului și să 
înainteze acest raport autorității 
competente pentru aprobarea transferului.
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termen de șase luni de la depunerea lor. 
Autoritățile naționale ar trebui să ia în 
considerare acestă opinie în momentul 
luării unei decizii referitoare la aprobare 
și ar trebui să ofere justificări pentru 
orice deviere de la conținutul opiniei 
Comisiei. Ca și examinarea la nivel 
comunitar a propunerilor de eliberare a 
autorizațiilor de stocare, examinarea 
proiectelor de decizie de aprobare ar 
trebui să contribuie la asigurarea 
consecvenței în ceea ce privește punerea 
în aplicare a cerințelor din directivă în 
întreaga Comunitate și, de asemenea, la 
sporirea încrederii opiniei publice în 
tehnicile CSC, în special în faza de 
început a aplicării directivei.

Or. en

Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.

Amendamentul 51
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv toate obligațiile legale 
care decurg din aceasta, ar trebui 
transferată autorității competente în cazul 
în care și atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că dioxidul de 
carbon stocat va fi reținut complet în 
viitorul indefinit. În acest sens, operatorul 
ar trebui să pregătească un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului și să 
înainteze acest raport autorității 
competente pentru aprobarea transferului.
Toate proiectele de decizii de aprobare ar 

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare ar trebui transferată autorității 
competente în cazul în care și atunci când 
toate probele disponibile indică faptul că 
dioxidul de carbon stocat va fi reținut 
complet în viitorul indefinit. În acest sens, 
operatorul ar trebui să pregătească un 
raport care să dovedească îndeplinirea 
criteriului și să înainteze acest raport 
autorității competente pentru aprobarea 
transferului. Toate proiectele de decizii de 
aprobare ar trebui înaintate Comisiei pentru 
ca aceasta să poată emite o opinie 
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trebui înaintate Comisiei pentru ca aceasta 
să poată emite o opinie referitoare la 
proiectele de decizii de aprobare în termen 
de șase luni de la depunerea lor.
Autoritățile naționale ar trebui să ia în 
considerare acestă opinie în momentul 
luării unei decizii referitoare la aprobare și 
ar trebui să ofere justificări pentru orice 
deviere de la conținutul opiniei Comisiei.
Ca și examinarea la nivel comunitar a 
propunerilor de eliberare a autorizațiilor de 
stocare, examinarea proiectelor de decizie 
de aprobare ar trebui să contribuie la 
asigurarea consecvenței în ceea ce privește 
punerea în aplicare a cerințelor din 
directivă în întreaga Comunitate și, de 
asemenea, la sporirea încrederii opiniei 
publice în tehnicile CSC, în special în 
faza de început a aplicării directivei.

referitoare la proiectele de decizii de 
aprobare în termen de șase luni de la 
depunerea lor. Autoritățile naționale ar 
trebui să ia în considerare această opinie în 
momentul luării unei decizii referitoare la 
aprobare și ar trebui să ofere justificări 
pentru orice deviere de la conținutul 
opiniei Comisiei. Ca și examinarea la nivel 
comunitar a propunerilor de eliberare a 
autorizațiilor de stocare, examinarea 
proiectelor de decizie de aprobare ar trebui 
să contribuie la asigurarea consecvenței în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
cerințelor din directivă în întreaga 
Comunitate  În condiții juridice similare 
cu cele din cadrul procesului de acordare 
a autorizațiilor, statele membre trebuie să 
garanteze transparența și 
responsabilitatea în aprobarea 
transferului prin oferirea accesului 
adecvat și eficient la informații, a 
drepturilor de participare publică și a 
accesului publicului la justiție.

Or. en

Justificare

After the transfer, responsibility for monitoring will pass on to the competent authority, yet 
monitoring costs, as well as costs of corrective measures and compensation for damage 
caused to third parties or the environment should be covered by a special fund. Involvement 
of the public, in line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments, should 
ensure transparency and public acquaintance with CCS.

Amendamentul 52
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea 
monitorizării, dar aceasta ar trebui 

(27) După transferul de responsabilitate, 
monitorizarea ar trebui să continue în 
următorii 50 de ani. Dacă se identifică 
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reactivată în cazul în care sunt 
identificate scurgeri sau nereguli 
semnificative. Nu este necesară 
recuperarea costurilor suportate de 
autoritatea competentă de la operatorul 
anterior după transferul de 
responsabilitate.

nereguli semnificative sau scurgeri, 
autoritatea competentă ar trebui să ia 
măsurile corective necesare. În cazul în 
care închiderea sitului de stocare se 
bazează pe informații inexacte sau false, 
operatorul poartă răspunderea pentru 
costurile măsurilor corective și pentru 
pagubele potențiale asupra sănătății 
umane și mediului. În toate celelalte 
cazuri, costurile corespunzătoare trebuie 
acoperite din fondul menționat anterior, 
finanțat prin contribuțiile operatorilor și 
gestionat de autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer. 
During this period, unless the closure has been based on inaccurate or false information, the 
costs of monitoring, corrective measures, or compensation for damage caused to third parties 
or the environment, will no longer be covered by the operator, but by a special fund, 
following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Amendamentul 53
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea monitorizării, 
dar aceasta ar trebui reactivată în cazul în 
care sunt identificate scurgeri sau nereguli 
semnificative. Nu este necesară 
recuperarea costurilor suportate de 
autoritatea competentă de la operatorul 
anterior după transferul de responsabilitate. 

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea monitorizării, 
dar aceasta ar trebui reactivată în cazul în 
care sunt identificate scurgeri 
semnificative sau nereguli semnificative. 
Nu este necesară recuperarea costurilor 
suportate de autoritatea competentă de la 
operatorul anterior după transferul de 
responsabilitate. 

Or. de
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Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
aferente etapelor de închidere și post-
închidere, a obligațiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE și a 
obligațiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
dispozițiile financiare, prin intermediul 
garanției financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de depunerea cererii pentru 
autorizație. 

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
aferente etapelor de închidere și post-
închidere, a obligațiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE și a 
obligațiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
dispozițiile financiare, prin intermediul 
garanției financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de utilizarea facilităților de 
stocare. 

Or. en

Justificare

Reduction of costs.
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Amendamentul 55
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
aferente etapelor de închidere și post-
închidere, a obligațiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE și a 
obligațiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
dispozițiile financiare, prin intermediul 
garanției financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de depunerea cererii pentru 
autorizație. 

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a garanta posibilitatea 
îndeplinirii obligațiilor aferente etapelor de 
închidere și post-închidere, a obligațiilor 
care decurg din includerea în Directivele
2003/87/CE și 2004/35/CE și a obligațiilor 
în temeiul prezentei directive de a lua 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau scurgeri. Statele membre 
ar trebui să garanteze faptul că dispozițiile 
financiare, prin intermediul garanției 
financiare sau al altor măsuri echivalente, 
sunt furnizate de solicitant înainte de 
depunerea cererii pentru autorizație. 

Or. en

Justificare

Financial security is an essential tool to ensure that the operators will meet their obligations 
under this Directive. The costs of environmental remediation under the Environmental 
Liability Directive should also be covered.

Amendamentul 56
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
aferente etapelor de închidere și post-
închidere, a obligațiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE și a 

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
aferente etapelor de închidere și post-
închidere, a obligațiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE și a 
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obligațiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
dispozițiile financiare, prin intermediul 
garanției financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de depunerea cererii pentru 
autorizație.

obligațiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri 
semnificative. Statele membre ar trebui să 
garanteze faptul că dispozițiile financiare, 
prin intermediul garanției financiare sau al 
altor măsuri echivalente, sunt furnizate de 
solicitant după depunerea cererii pentru 
autorizație.

Or. de

Justificare

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Amendamentul 57
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
concurențială pe piața internă a energiei
electrice și termice, în funcție de prețurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportună să se găsească 
modalități adecvate pentru ca utilizatorii 
potențiali să beneficieze de acest acces.
Acest lucru ar trebui realizat într-un mod 
care urmează a fi stabilit de fiecare stat 
membru în parte, aplicând obiectivele 
accesului echitabil și deschis și luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport și de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil, precum și proporția obligațiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
concurențială pe piața internă a energiei 
electrice și termice, în funcție de prețurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportună să se găsească 
modalități adecvate pentru ca utilizatorii 
potențiali să beneficieze de acest acces.
Acest lucru înseamnă că operatorii de 
transport ar trebui să fie pe deplin 
disociați atât de operatorii siturilor de 
stocare, cât și de utilizatori (de exemplu 
producătorii de energie electrică). Cei din 
urmă ar trebui să suporte toate costurile 
pentru transportul CO de la captare la 
situl de stocare. Condițiile de acces la 
rețelele de transport și la siturile de 
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conformitate cu instrumentele juridice 
internaționale și cu legislația comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea și 
stocarea geologică a CO2. Statele membre 
ar trebui să instituie și mecanisme de 
soluționare a litigiilor pentru a permite 
soluționarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la rețelele de transport și la siturile 
de stocare a CO2.

stocare ar trebui să fie stabilite de fiecare 
stat membru în parte, aplicând obiectivele 
accesului echitabil și deschis și luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport și de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil, precum și proporția obligațiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 
conformitate cu instrumentele juridice 
internaționale și cu legislația comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea și 
stocarea geologică a CO2. Statele membre 
ar trebui să instituie și mecanisme de 
soluționare a litigiilor pentru a permite 
soluționarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la rețelele de transport și la siturile 
de stocare a CO2.

Or. en

Justificare

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms. Member-States are responsible for setting up 
the necessary framework towards achieving such an open market, while users shall remain 
fully responsible for the relevant transport costs.

Amendamentul 58
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sunt necesare dispoziții pentru 
garantarea îndeplinirii cerințelor din 
prezenta directiva și a tuturor celorlalte 
texte legislative comunitare, luate 
împreună, de către autoritățile competente 
din statele membre în cauză în cazul 
transportului transfrontalier de CO2, a 
siturilor de stocare transfrontaliere sau a 
complexelor de stocare transfrontaliere.

(30) Sunt necesare dispoziții pentru 
garantarea îndeplinirii cerințelor din 
prezenta directivă și a tuturor celorlalte 
texte legislative comunitare, luate 
împreună, de către autoritățile competente 
din statele membre în cauză în cazul 
transportului transfrontalier de CO2, a 
siturilor de stocare transfrontaliere sau a 
complexelor de stocare transfrontaliere, 
precum și a tuturor acordurilor 
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internaționale la care statele membre 
și/sau Comunitatea sunt părți. Articolul 7 
din Directiva 85/337/CEE ar trebui, de 
asemenea, să se aplice în acest caz. 

Or. en

Justificare

In case of transboundary transport and storage sites, all Member-States, and the national 
public, should be effectively involved in the relevant decision-making.

Amendamentul 59
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Autoritatea competentă ar trebui să 
înființeze și să țină un registru conținând 
toate siturile de stocare închise și 
complexele de stocare înconjurătoare, 
inclusiv hărți ale întinderii spațiale ale 
acestora, de care autoritățile naționale 
competente să țină seama în cadrul 
procedurilor relevante de planificare și de 
autorizare. Comisia ar trebui să fie, de 
asemenea, informată în legătură cu 
registrul;

(31) Autoritatea competentă ar trebui să 
înființeze și să țină un registru conținând 
toate siturile de stocare operaționale și
închise și complexele de stocare 
înconjurătoare, inclusiv hărți ale întinderii 
spațiale ale acestora, de care autoritățile 
naționale competente să țină seama în 
cadrul procedurilor relevante de planificare 
și de autorizare. Comisia ar trebui să fie, de 
asemenea, informată în legătură cu 
registrul;

Or. en

Justificare

Since the operation of storage sites might last for very long, it is necessary to have a register 
of these sites as well, in the interests of both safety and transparency.
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Amendamentul 60
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul unor încălcări ale dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive. Sancțiunile respective ar trebui 
să fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul unor încălcări ale dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive. Sancțiunile respective ar trebui 
să fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Pentru încălcări grave ale 
obligațiilor ce rezultă dintr-o autorizație 
acordată în conformitate cu prezenta 
directivă, inclusiv a obligației de a lua 
măsuri corective, care au ca rezultat 
emiterea de CO2 în sol, aer sau apă, 
operatorii continuă să-și asume 
răspunderea penală în conformitate cu 
Directiva 2008/XX/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din ... privind 
protecția mediului prin dreptul penal.

Or. en

Justificare

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.

Amendamentul 61
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Directiva 85/337/CEE ar trebui 
modificată pentru a include captarea și 
transportul fluxurilor de CO2 în scopul 

(35) Directiva 85/337/CEE ar trebui 
modificată pentru a include captarea și 
transportul fluxurilor de CO2 în scopul 
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stocării geologice, precum și siturile de 
stocare în temeiul prezentei directive.
Directiva 96/61/CE ar trebui modificată 
pentru a include captarea fluxurilor de CO2 
emise de instalații în scopul stocării 
geologice, după cum se prevede în 
respectiva directivă. Directiva 2004/35/CE 
ar trebui modificată pentru a include 
exploatarea siturilor de stocare în temeiul 
prezentei directive.

stocării geologice, precum și siturile de 
stocare în temeiul prezentei directive.
Directiva 96/61/CE ar trebui modificată 
pentru a include captarea fluxurilor de CO2 
emise de instalații în scopul stocării 
geologice, după cum se prevede în 
respectiva directivă. Directiva 2004/35/CE 
ar trebui modificată pentru a include 
transportul CO2 în scopul stocării 
geologice și exploatarea siturilor de stocare 
în temeiul prezentei directive.  

Or. en

Justificare

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Amendamentul 62
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Tranziția către energii care să 
producă puțin carbon necesită realizarea 
de noi investiții în tehnicile de producere 
a energiei din combustibili fosili, 
favorizând reducerile substanțiale de 
emisii. În acest sens, Directiva 
2001/80/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor 
poluanți provenind de la instalații de ardere 
de dimensiuni mari ar trebui modificată 
pentru a impune tuturor instalațiilor de 
ardere, pentru care licența de construcție 
inițială sau licența de exploatare inițială 
este acordată după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să dețină un spațiu 
adecvat pe amplasamentul instalației 

(37) Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2001 privind limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor poluanți provenind 
de la instalații de ardere de dimensiuni 
mari ar trebui modificată pentru a impune 
tuturor instalațiilor de ardere, pentru care 
licența de construcție inițială sau licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, să 
dețină un spațiu adecvat pe amplasamentul 
instalației pentru echipamentul necesar 
captării și comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 
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pentru echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

Or. en

Justificare

The promotion of fossil fuel power generation is by definition contradictory to the EU's 
objective of reducing greenhouse gas emissions.

Amendamentul 63
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Tranziția către energii care să producă 
puțin carbon necesită realizarea de noi 
investiții în tehnicile de producere a 
energiei din combustibili fosili, favorizând 
reducerile substanțiale de emisii. În acest 
sens, Directiva 2001/80/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2001 privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți 
provenind de la instalații de ardere de 
dimensiuni mari ar trebui modificată pentru 
a impune tuturor instalațiilor de ardere, 
pentru care licența de construcție inițială 
sau licența de exploatare inițială este 
acordată după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să dețină un spațiu 
adecvat pe amplasamentul instalației 
pentru echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2.

(37) Tranziția către energii care să producă 
puțin carbon necesită în primul rând 
realizarea de noi investiții în forme 
alternative de energie, precum energia 
regenerabilă și, în alt doilea rând, în 
tehnicile de producere a energiei din 
combustibili fosili, favorizând reducerile 
substanțiale de emisii. În acest sens, 
Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2001 privind limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor poluanți provenind 
de la instalații de ardere de dimensiuni 
mari ar trebui modificată pentru a impune 
tuturor instalațiilor de ardere, pentru care 
licența de construcție inițială sau licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, să 
dețină un spațiu adecvat pe amplasamentul 
instalației pentru echipamentul necesar 
captării și comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
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fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

Or. el

Amendamentul 64
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru transportul CO2 în scopul 
stocării geologice și stocarea geologică a 
dioxidului de carbon (denumit în 
continuare „CO2”).

Or. en

Justificare

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Amendamentul 65
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Scopul stocării geologice este reținerea 
permanentă a CO2, astfel încât să se 
prevină sau să se reducă pe cât posibil 
efectele negative asupra mediului și orice 
riscuri pentru sănătatea umană care ar 
putea deriva din acestea.

(2) Scopul stocării geologice este reținerea 
permanentă și sigură a CO2 în subteran, 
astfel încât să se prevină orice riscuri de 
efecte negative asupra mediului sau pentru 
sănătatea umană.

Or. en
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Justificare

In line with its objective of mitigating climate change, the Directive should make all necessary 
provisions in order to have CO2 permanently and safely contained underground, and should 
set zero risk of negative environmental and health impacts as a precondition for CO2 storage.

Amendamentul 66
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Scopul stocării geologice este reținerea 
permanentă a CO2, astfel încât să se 
prevină sau să se reducă pe cât posibil
efectele negative asupra mediului și orice 
riscuri pentru sănătatea umană care ar 
putea deriva din acestea.

(2) Scopul stocării geologice este reținerea 
permanentă a CO2, astfel încât să se 
prevină sau să se reducă orice efecte
negative asupra mediului și orice riscuri 
pentru sănătatea umană care ar putea 
deriva din acestea.

Or. el

Amendamentul 67
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directiva se aplică stocării 
geologice a CO2 pe teritoriul statelor 
membre, în zonele economice exclusive și 
pe platourile continentale ale acestora, în 
sensul Convenției Națiunilor Unite privind 
dreptul mării (UNCLOS).

(1) Prezenta directiva se aplică numai 
stocării geologice a CO2 pe teritoriul 
statelor membre, în zonele economice 
exclusive și pe platourile continentale ale 
acestora, în sensul Convenției Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (UNCLOS). 
Recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor se exclude din domeniul 
de aplicare al prezentei directive.

Or. en
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Justificare

The territorial scope of the Directive should explicitly be limited to the EC. Since the 
Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU in line with 
the binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced hydrocarbon 
recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being produced and, when 
burned, emitting CO2 in the atmosphere.

Amendamentul 68
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nu este permisă stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care se extind
dincolo de zona menționată la alineatul (1).

(3) Nu este permisă stocarea geologică de 
CO2, inclusiv stocarea în subsolul marin,
dincolo de zona menționată la alineatul (1).
Stocarea CO2 în subsolul marin trebuie 
în continuare să fie realizată în 
conformitate cu acordurile internaționale 
la care statele membre și/sau Comunitatea 
sunt părți.

Or. en

Justificare

The Directive should only apply to geological storage within the EC, and should respect 
international rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London 
Convention.

Amendamentul 69
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nu este permisă stocarea de CO2 în 
coloana de apă.

(4) Nu este permisă stocarea de CO2 în 
coloana de apă în cadrul sau dincolo de 
zona menționată la alineatul (1). 
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Or. en

Justificare

Storage in the water column should be prohibited at all places, be it in the Member-States' 
continental shelves or exclusive economic zones, or in the high seas.

Amendamentul 70
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor” înseamnă recuperarea 
hidrocarburilor suplimentare celor 
produse natural prin injectarea de fluide 
sau alte metode;

Or. en

Justificare

As enhanced oil recovery is excluded from the scope of the Directive, it is necessary, in the 
interest of clarity, to provide a definition of this process.

Amendamentul 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „sit de stocare” înseamnă o formațiune 
geologică specifică utilizată pentru 
stocarea geologică a CO2;

(3) „sit de stocare” înseamnă o parte 
specifică din cadrul unei formațiuni 
geologice care este adecvată pentru 
stocarea geologică a CO2;

Or. en
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Justificare

Specification.

Amendamentul 72
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „sit de stocare” înseamnă o formațiune 
geologică specifică utilizată pentru 
stocarea geologică a CO2;

(3) „sit de stocare” înseamnă una sau mai 
multe zone definite din cadrul unei 
formațiuni geologice specifice utilizate
pentru stocarea geologică a CO2;

Or. en

Justificare

Storage sites do not coincide with geological formations, but may form part thereof.

Amendamentul 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „scurgere” înseamnă orice eliberare de 
CO2 din complexul de stocare;

(5) „scurgere” înseamnă o eliberare 
semnificativă de CO2 din complexul de 
stocare;

Or. en

Justificare

Specification and adoption to the description of the Commission with reference to the IPCC 
special report on CCS.
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Amendamentul 74
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „scurgere” înseamnă orice eliberare de 
CO2 din complexul de stocare;

5. „scurgere” înseamnă orice eliberare 
semnificativă de CO2 din complexul de 
stocare;

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 75
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „autorizație de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează explorarea, emisă de 
autoritatea competentă în temeiul cerințelor 
din prezenta directivă;

(8) „autorizație de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează explorarea într-o formațiune 
geologică care este considerată adecvată 
în conformitate cu condițiile menționate 
la articolul 4, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerințelor din 
prezenta directivă;

Or. en

Justificare

It should be made express that exploration permits may only be granted where the criteria for 
site selection have been satisfied.
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Amendamentul 76
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „operator de transport” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, privată 
sau publică, care este pe deplin disociată 
de operatorul sitului de stocare și de 
utilizator (de exemplu producătorul de 
energie electrică) și care exploatează sau 
controlează transportul de CO2 către situl 
de stocare sau căreia i s-a delegat, în 
conformitate cu legislația națională, o 
putere economică decisivă în legătură cu 
funcționarea tehnică a rețelei de 
transport;

Or. en

Justificare

Transport is an integral part of CCS and constitutes an object of the current Directive. In the 
interest of clarity, transport operators shall be defined and distinguished from storage site 
operators, to which a different legal regime applies.

Amendamentul 77
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „autorizație de stocare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează stocarea geologică a CO2 într-
un sit de stocare, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerințelor din 
prezenta directivă;

(10) „autorizație de stocare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează stocarea geologică a CO2 într-
un sit de stocare și conținând toate 
elementele necesare în conformitate cu 
articolul 9, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerințelor din 
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prezenta directivă; 

Or. en

Justificare

For the sake of coherence and completeness, the content of the storage permit shall make part 
of the relevant definition.

Amendamentul 78
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului;

(11) „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului terestru și 
acvatic, asupra sănătății și siguranței;

Or. el

Amendamentul 79
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care rezultă din procedurile de 
captare a dioxidului de carbon;

(12) „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care conține nu mai puțin de 
98% CO2, care rezultă din procedurile de 
captare a dioxidului de carbon, și în care 
nu s-au adăugat deșeuri sau alte materii 
în scopul eliminării lor;

Or. en
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Justificare

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).

Amendamentul 80
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau 
reducerii la minimum a eliberării de CO2 
din complexul de stocare;

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative în vederea 
preîntâmpinării sau opririi tuturor 
scurgerilor;

Or. en

Justificare

The Directive should aim for zero leakage, as even very small leakages in the course of time 
may offset the positive mitigating effects of CO2 storage.

Amendamentul 81
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau 
reducerii la minimum a eliberării de CO2 
din complexul de stocare;

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau 
stopării eliberării de CO2 din complexul 
de stocare;
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Or. el

Amendamentul 82
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau 
reducerii la minimum a eliberării de CO2 
din complexul de stocare;

17. „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor semnificative în vederea 
preîntâmpinării sau reducerii la minimum a 
eliberării de CO2 din complexul de 
stocare;

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) „unitate hidraulică” înseamnă un 
spațiu poros conectat hidraulic în care 
transmiterea presiunii poate fi măsurată 
prin mijloace tehnice.

Or. en
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Justificare

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Amendamentul 84
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri semnificative de scurgere și 
în cazul în care nu există nicio posibilitate 
să se producă incidente semnificative 
negative pentru mediu sau sănătate.

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri semnificative de scurgere, în 
cazul în care nu există niciun risc de
incidente adverse pentru mediu sau 
sănătate și dacă utilizarea sa pentru 
stocarea CO2 nu face concurență în mod 
direct altor utilizări efective sau potențiale 
legate de energie, inclusiv celor strategice 
pentru securitatea aprovizionării cu 
energie a CE (de exemplu stocarea 
gazului) sau utilizării surselor de energie 
regenerabilă (de exemplu energia 
geotermală).

Or. en

Justificare

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has set a binding target, nor other options which are crucial to its 
energy security of supply.
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Amendamentul 85
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri semnificative de scurgere și 
în cazul în care nu există nicio posibilitate 
să se producă incidente semnificative 
negative pentru mediu sau sănătate. 

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri semnificative de scurgere și 
în cazul în care nu există nicio posibilitate 
să se producă incidente semnificative 
negative pentru mediul terestru și acvatic
sau pentru sănătate. 

Or. el

Justificare

It is necessary to stress that the probable implications of implementing this technology will 
affect not only the terrestrial-subterrestrial environment but also the aquatic environment.

Amendamentul 86
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
și nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

This amendment aims to avoid distortions of competition in the internal market of CO2
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storage.

Amendamentul 87
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează că 
opiniile publicului sunt luate în 
considerare în mod corespunzător în 
cadrul procesului de acordare a unei 
autorizații de explorare. În acest sens, 
statele membre garantează publicului un 
acces eficient și adecvat la informații, 
drepturi de participare și acces la justiție, 
în conformitate cu dispozițiile pertinente 
din Directiva 85/337CEE, precum și din 
Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificare

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant exploration permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.

Amendamentul 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat și pe o durată 
de maximum doi ani, cu o singură 
posibilitate de reînnoire pentru o perioadă 

(3) Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat și pe perioada 
necesară în vederea realizării activităților 
pentru care este acordată autorizația de 
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de maximum doi ani. explorare. Autorizația de explorare poate 
fi prelungită. Înainte de a acorda 
autorizațiile de explorare, statele membre 
vor lua măsurile necesare pentru a se 
asigura că autorizațiile nu sunt folosite în 
mod ilegal pentru împiedicarea 
investițiilor.

Or. en

Justificare

Debureaucratization of the exploration permit procedure and indemnification of investments.

Amendamentul 89
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat și pe o durată 
de maximum doi ani, cu o singură 
posibilitate de reînnoire pentru o perioadă 
de maximum doi ani.

(3) Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat și pe o durată 
de cel mult trei ani cu posibilitatea de 
reînnoire pentru perioade de câte trei ani și 
pentru întreaga perioadă necesară în 
vederea explorării posibilului sit de 
stocare.

Or. en

Justificare

The currently proposed time lapse could prove too short in certain occasions, yet a periodic 
control on the operator in the form of the renewal of the permit is also needed. This 
amendment seeks to strike a balance, in order to ensure that exploration will lead to a safe 
CO2 storage.
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Amendamentul 90
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Titularul unei autorizații de explorare 
deține dreptul exclusiv de a explora 
complexul potențial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului.

(4) Titularul unei autorizații de explorare 
deține dreptul exclusiv de a explora 
complexul potențial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului. 
Dacă, în urma finalizării cu succes a 
explorării, deținătorul unei autorizații de 
exploatare depune o cerere în vederea 
obținerii autorizației de stocare, se acordă 
prioritate respectivei cereri.

Or. de

Justificare

Exploration firms invest substantial sums in investigating the geology of a site, and bear the 
risk of a negative outcome. This amendment is intended to increase firms' readiness to 
investigate the geology of sites to assess their suitability for CO2 storage.

Amendamentul 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Titularul unei autorizații de explorare 
deține dreptul exclusiv de a explora 
complexul potențial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului.

(4) Titularul unei autorizații de explorare 
deține dreptul exclusiv de a explora 
complexul potențial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului. 
După încheierea acestei perioade, 
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autorizația de explorare a stocării de CO2 
fie se transformă într-o autorizație de 
stocare, fie este anulată pentru întreaga 
suprafață prevăzută în autorizație.

Or. en

Justificare

 Exploration is linked to high costs. In order to create incentives for investments, it is 
necessary to ensure that the successful carrying out of the exploration is connected with a 
CO2 storage permit.

Amendamentul 92
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
stocare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
stocare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
și nediscriminatorii. Operatorii siturilor 
de stocare sunt pe deplin separați de 
utilizatori (de exemplu producătorii de 
energie electrică).

Or. en

Justificare

This amendment aims to create a level playing field and avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.
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Amendamentul 93
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează că 
opiniile publicului sunt luate în 
considerare în mod corespunzător în 
cadrul procesului de acordare a unei 
autorizații de stocare. În acest sens, 
statele membre garantează publicului un 
acces eficient și adecvat la informații, 
drepturi de participare și acces la justiție, 
în conformitate cu dispozițiile pertinente 
din Directiva 85/337CEE, precum și din 
Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificare

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant storage permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.

Amendamentul 94
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre își rezervă dreptul de 
a retrage autorizațiile de stocare atunci 
când există motive întemeiate. Un astfel 
de refuz trebuie motivat și justificat în 
mod corespunzător.

Or. el
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Justificare

The Member State authorities must have the possibility of withholding storage permits if there 
are serious grounds for this, such as failure of the applicant to meet the necessary conditions 
or non-fulfilment of the objective criteria which have been made known. 

Amendamentul 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Deținătorul unei autorizații de 
stocare are dreptul exclusiv de stocare a 
CO2 în cadrul respectivului sit de stocare. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației de stocare nu sunt permise 
niciun fel de utilizări conflictuale ale 
sitului de stocare.

Or. en

Justificare

Necesitatea clasificării competențelor și responsabilității în materie de riscuri.

Amendamentul 96
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că situl de 
stocare nu este exploatat de doi sau mai 
mulți operatori simultan. Trebuie să fie 
garantat potențialilor utilizatori accesul 
echitabil la situl de stocare.
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Or. de

Justificare

This provision is intended to ensure that a storage site is used by only one operator, in order 
to avoid any demarcation issues regarding competence and liability.

Amendamentul 97
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. disponibilitatea transportului între sit 
și posibilele puncte de captare, precum și 
viabilitatea sa economică, având în vedere 
distanța de la situl de stocare la 
respectivele puncte;

Or. en

Justificare

Disponibilitatea transportului este esențială și ar trebui analizată atent în procesul de selecție 
a unui sit de stocare. Distanțele de transport, de asemenea, ar trebui analizate, având în 
vedere că transportarea CO2 la o distanță mai mare de 100 de km până la situl de stocare ar 
putea fi nerentabilă din punct de vedere economic.

Amendamentul 98
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. o propunere de plan de măsuri corective, 
în conformitate cu articolul 16 alineatul 
(2);

6. o propunere de plan de măsuri corective, 
în conformitate cu articolul 16 alineatul 
(2), care să cuprindă măsuri pentru 
evacuarea de urgentă;
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Or. en

Justificare

This amendment aims to ensure that necessary precautions shall be taken to protect human 
lives in case of an accident.

Amendamentul 99
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Article 7 – point 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. dovada garanției financiare sau a altor 
măsuri echivalente, după cum se prevede la 
articolul 19.

9. dovada unei garanții financiare 
adecvate sau a altor măsuri echivalente, 
după cum se prevede la articolul 19.

Or. en

Justificare

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and should therefore be set at an adequate level.

Amendamentul 100
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredințată unei persoane fizice de 
încredere și competentă din punct de 
vedere tehnic să facă acest lucru; s-a 
furnizat formare și perfecționare 
profesională și tehnică pentru persoana 
respectivă și pentru întregul personal; 

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredințată unei persoane fizice de 
încredere și competentă din punct de 
vedere financiar, tehnic și al mediului să 
facă acest lucru; s-a furnizat formare și 
perfecționare profesională și tehnică pentru 
persoana respectivă și pentru întregul 
personal; 
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Or. el

Amendamentul 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredințată unei persoane fizice de 
încredere și competentă din punct de 
vedere tehnic să facă acest lucru; s-a 
furnizat formare și perfecționare 
profesională și tehnică pentru persoana 
respectivă și pentru întregul personal; 

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredințată unei persoane fizice sau 
juridice fiabile și competente din punct de 
vedere tehnic să facă acest lucru; s-a 
furnizat formare și perfecționare 
profesională și tehnică pentru persoana 
respectivă și pentru întregul personal; 

Or. en

Justificare

Also legal persons can be responsible.

Amendamentul 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu s-au eliberat alte autorizații de 
stocare în cadrul unității hidraulice;

Or. en

Justificare

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
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permits may be issued to only one operator at any one time.

Amendamentul 103
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia si-a emis opinia cu privire la 
propunerea de eliberare a autorizației în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1);

eliminat 

Or. de

Justificare

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.

Amendamentul 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia si-a emis opinia cu privire la 
propunerea de eliberare a autorizației în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1); 

2. Comisia poate emite, la cererea statelor 
membre, un aviz cu privire la propunerea 
de eliberare a autorizației în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (2);

Or. en

Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.
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Amendamentul 105
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. autoritatea competentă a luat în 
considerare această opinie, în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.

Amendamentul 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. autoritatea competentă a luat în 
considerare această opinie, în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.
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Amendamentul 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. localizarea și delimitarea precisă a 
sitului și a complexului de stocare;

2. localizarea și delimitarea precisă a 
sitului de stocare, a complexului de stocare 
și a unității hidraulice;

Or. en

Justificare

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Amendamentul 108
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. cerința de notificare a autorității 
competente în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, planul 
aprobat de măsuri corective și obligația de 
a pune în aplicare planul de măsuri 
corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri în 
conformitate cu articolul 16;

6. cerința de notificare a autorității 
competente în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri 
semnificative, planul aprobat de măsuri 
corective și obligația de a pune în aplicare 
planul de măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau a unor scurgeri 
semnificative în conformitate cu articolul 
16;

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
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also not justified on safety grounds.

Amendamentul 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea de către Comisie a 
propunerilor de eliberare a autorizațiilor 
de stocare

Transmiterea autorizației de stocare și a 
deciziilor de respingere a cererilor de 
autorizații de stocare

Or. en

Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.

Amendamentul 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare, la cererile de 
autorizații și la orice alte materiale luate 
în considerare de către autoritatea 
competentă la adoptarea propunerii sale 
de decizie. În termen de șase luni de la 
înaintarea acestora către Comisie, aceasta 
poate emite o opinie cu privire la 
propunerile de autorizații. 

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la autorizațiile de stocare a CO2 
acordate sau la cererile de autorizații de
stocare respinse.

Or. en
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Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.

Amendamentul 111
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare, la cererile de 
autorizații și la orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la adoptarea propunerii sale de decizie. În 
termen de șase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite
o opinie cu privire la propunerile de 
autorizații. 

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare, la cererile de 
autorizații și la orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la adoptarea propunerii sale de decizie. În 
termen de șase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta trebuie să 
emită un aviz cu privire la propunerile de 
autorizații. 

Or. el

Amendamentul 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă informează 
Comisia în legătură cu decizia finală, 
prezentând, dacă este cazul, motivele 
devierii de opinia Comisiei.

(2) Statele membre pot informa Comisia
cu privire la toate proiectele de autorizații 
de stocare, la cererile de autorizații și la 
orice alte materiale luate în considerare 
de către autoritatea competentă la 
adoptarea proiectului său de decizie.

Or. en
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Justificare

Debureaucratization and subsidiarity.

Amendamentul 113
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nu se 
pune în aplicare nicio modificare 
substanțială în absența unei noi autorizații 
de stocare emise în conformitate cu 
prezenta directivă.

(2) Statele membre se asigură că nu se 
pune în aplicare nicio modificare 
substanțială în absența unei noi autorizații 
de stocare emise în conformitate cu 
prezenta directivă. Dispozițiile directivei 
85/337/CEE se aplică și în acest caz.

Or. en

Justificare

In case of a new permit, an environmental impact assessment should be carried out a new 
according to the requirements of the relevant EC Directive.

Amendamentul 114
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia trebuie să stabilească 
indicatori de mediu calitativi și cantitativi 
specifici, împreună cu prețurile, a căror 
depășire constituie o schimbare 
substanțială. Indicatorii calitativi și 
cantitativi se stabilesc în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 28 alineatul (2).

Or. el
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Justificare

The term ‘substantial change’ is somewhat vague and qualitative and quantitative indicators 
should therefore be introduced by the Commission.

Amendamentul 115
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care i s-a adus la cunoștință
existența unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

(a) în cazul în care a fost informat sau i s-a 
adus la cunoștință existența unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Information which comes from sources other than formal monitoring may also be taken into 
account by the competent authority.

Amendamentul 116
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care i s-a adus la cunoștință 
existența unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

(a) în cazul în care i s-a adus la cunoștință 
existența unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri semnificative, în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1);

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
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suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 117
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care rapoartele înaintate în 
conformitate cu articolul 14 sau inspecțiile 
de mediu desfășurate în conformitate cu 
articolul 15 fac dovada nerespectării 
condițiilor din autorizație sau a existenței 
unor riscuri datorate unor nereguli 
semnificative sau unor scurgeri;

(b) în cazul în care rapoartele înaintate în 
conformitate cu articolul 14 sau inspecțiile 
de mediu desfășurate în conformitate cu 
articolul 15 fac dovada nerespectării 
condițiilor din autorizație sau a existenței 
unor riscuri datorate unor nereguli 
semnificative sau unor scurgeri 
semnificative;

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) fără a aduce atingere literelor (a)-(c), 
o dată la cinci ani.

eliminat

Or. en
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Justificare

Debirocratizare.

Amendamentul 119
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) fără a aduce atingere literelor (a)-(c), o 
dată la cinci ani.

(d) fără a aduce atingere literelor (a)-(c), o 
dată la zece ani.

Or. de

Justificare

Reviews of the storage permit every five years would create unnecessary uncertainty for the 
operator of the storage complex.

Amendamentul 120
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După retragerea unei autorizații în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă fie emite o nouă autorizație de 
stocare, fie închide situl de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c). Până la emiterea unei noi 
autorizații de stocare, autoritatea 
competentă preia responsabilitatea pentru 
situl de stocare, inclusiv a obligațiilor 
legale care decurg din aceasta. În măsura 
posibilului, autoritatea competentă 
recuperează de la operatorul anterior orice 
costuri suportate.

(4) După retragerea unei autorizații în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă fie emite o nouă autorizație de 
stocare, fie închide situl de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c). Până la emiterea unei noi 
autorizații de stocare, autoritatea 
competentă preia responsabilitatea pentru 
situl de stocare, inclusiv a obligațiilor 
legale care decurg din aceasta. Autoritatea 
competentă recuperează de la operatorul 
anterior orice costuri suportate.
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Or. en

Justificare

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Amendamentul 121
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un flux de CO2 conține preponderent
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare.
Concentrațiile acestor substanțe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influența în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
și a infrastructurii respective de transport 
și care ar prezenta un risc semnificativ 
pentru mediu sau ar încălca cerințele 
legislației comunitare aplicabile.

(1) Un flux de CO2 conține cel puțin 98%
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor.

Or. en

Justificare

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).
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Amendamentul 122
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un flux de CO2 conține preponderent 
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentrațiile acestor substanțe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influența în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
și a infrastructurii respective de transport și 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerințele legislației 
comunitare aplicabile.

(1) Un flux de CO2 conține preponderent 
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentrațiile acestor substanțe se 
determină pe baza unor specificații 
calitative și cantitative bine definite și vor 
fi inferioare nivelurilor care ar influența în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
și a infrastructurii respective de transport și 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerințele legislației 
comunitare aplicabile. Comisia stabilește 
specificațiile calitative și cantitative în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 28 alineatul (2).

Or. el

Justificare

Given that the criteria and procedures are unclear, it is for safety reasons necessary for 
certain quantitative and qualitative specifications to be established by the Commission.

Amendamentul 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un flux de CO2 conține preponderent (1) Un flux de CO2 conține preponderent 
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dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentrațiile acestor substanțe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influența în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
și a infrastructurii respective de transport și 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerințele legislației 
comunitare aplicabile.

dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare și 
substanțe necesare transportării din 
motive de siguranță. Concentrațiile acestor 
substanțe vor fi inferioare nivelurilor care 
ar influența în mod negativ integritatea 
sitului de stocare și a infrastructurii 
respective de transport și care ar prezenta 
un risc semnificativ pentru mediu sau ar 
încălca cerințele legislației comunitare 
aplicabile.

Or. en

Justificare

Necessary completion.

Amendamentul 124
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a detecta scurgerea de CO2; (c) a detecta scurgerea semnificativă de 
CO2;

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Amendamentul 125
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul stocării geologice în 
subsolul marin, cerințele de monitorizare 
stabilite la alineatul anterior, sunt 
adaptate și mai mult la incertitudinea și 
dificultățile operaționale legate de 
gestionarea tehnologiei CSC în mediul 
marin.

Or. en

Justificare

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.

Amendamentul 126
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care autorității competente i 
s-a adus la cunoștință existența unor 
nereguli semnificative sau a unor scurgeri, 
în conformitate cu articolul 16 alineatul 
(1);

(a) în cazul în care autorității competente i 
s-a adus la cunoștință existența unor 
nereguli semnificative sau a unor scurgeri 
semnificative, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Amendamentul 127
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri în cazul unor nereguli 
semnificative sau al unor scurgeri

Măsuri în cazul unor nereguli 
semnificative sau al unor scurgeri
semnificative

(1) Statele membre se asigură că în cazul 
unor nereguli semnificative sau al unor 
scurgeri, operatorul notifică imediat 
autoritatea competentă și ia măsurile 
corective necesare.

(1) Statele membre se asigură că în cazul 
unor nereguli semnificative sau al unor 
scurgeri semnificative, operatorul notifică 
imediat autoritatea competentă și ia 
măsurile corective necesare.

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Amendamentul 128
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile corective menționate la 
alineatul (1) se întreprind pe baza unui plan 
de măsuri corective înaintat autorități 
competente și aprobat de către aceasta în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (6) și 
cu articolul 9 alineatul (6);

(2) Măsurile corective menționate la 
alineatul (1) se întreprind pe baza unui plan 
de măsuri corective înaintat autorități 
competente și aprobat de către aceasta în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (6) și 
cu articolul 9 alineatul (6); aceste măsuri 
sunt transmise Comisiei și sunt făcute 
publice.

Or. en
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Justificare

In order to ensure transparency, the European Commission and the public should be 
informed on corrective measures.

Amendamentul 129
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (a) sau 
(b), operatorul rămâne responsabil pentru 
întreținere, monitorizare, control, raportare 
și măsuri corective, în conformitate cu 
cerințele din prezenta directivă, precum și 
responsabil pentru toate obligațiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziții legislative 
comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorității competente în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Operatorul răspunde și de sigilarea 
sitului de stocare și de demontarea 
instalațiilor de injectare.

(2) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (a) sau 
(b), operatorul rămâne responsabil pentru 
întreținere, monitorizare, control, raportare 
și măsuri corective, în conformitate cu 
cerințele din prezenta directivă, precum și 
responsabil pentru toate obligațiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziții legislative 
comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorității competente în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Operatorul răspunde și de sigilarea 
sitului de stocare și de demontarea 
instalațiilor de injectare. Operatorul este 
responsabil pentru cel puțin 50 de ani de 
la închiderea unui sit.

Or. en

Justificare

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.
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Amendamentul 130
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (c), 
autoritatea competentă rămâne 
responsabilă pentru întreținere, 
monitorizare, control și măsuri corective, 
în conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă, precum și responsabilă pentru 
toate obligațiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziții legislative comunitare 
relevante. Cerințele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorității competente și aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) și cu articolul 9 alineatul (7), 
plan care este actualizat după cum este 
necesar.

(4) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (c), 
autoritatea competentă rămâne 
responsabilă pentru întreținere, 
monitorizare, control și măsuri corective, 
în conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă, precum și responsabilă pentru 
toate obligațiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziții legislative comunitare 
relevante. Cerințele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorității competente și aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) și cu articolul 9 alineatul (7), 
plan care este actualizat după cum este 
necesar. Operatorul încă este responsabil 
în privința sitului din punct de vedere 
juridic și financiar și ar trebui să asigure 
securitatea financiară sau măsuri 
echivalente în conformitate cu articolul 
19 alineatul (2) litera (b) subpunctul (ii).

Or. en

Justificare

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.



AM\729033RO.doc 71/87 PE407.924v01-00

RO

Amendamentul 131
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un sit de stocare a fost 
închis în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (a) sau (b), 
responsabilitatea pentru situl închis, 
inclusiv toate obligațiile legale care 
decurg din aceasta, este transferată 
autorității competente la inițiativa acesteia 
sau la cererea operatorului, în cazul în 
care și atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că CO2 stocat va 
fi reținut complet în viitorul indefinit. În 
acest sens, operatorul pregătește un raport 
care să dovedească îndeplinirea criteriului 
și înaintează acest raport autorității 
competente pentru ca aceasta să aprobe 
transferul de responsabilitate.

(1) Atunci când un sit de stocare a fost 
închis în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (a) sau (b), 
responsabilitatea pentru situl închis este 
transferată autorității competente după 
expirarea perioadei de 50 de ani și după 
îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute 
în autorizația de stocare privind transferul 
de responsabilitate.

Or. en

Justificare

The transfer of responsibility should be made conditional upon the fulfillment of the relevant 
storage permit requirements.

Amendamentul 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia 
cu privire la toate proiectele de decizii de 
aprobare elaborate de către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv cu privire la rapoartele 

eliminat
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depuse de operator și orice alte materiale 
luate în considerare de către autoritatea 
competentă la momentul formulării 
concluziei sale. În termen de șase luni de 
la înaintarea acestora către Comisie, 
aceasta poate emite o opinie cu privire la 
proiectele de decizii de aprobare.

Or. en

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 133
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate proiectele de decizii de 
aprobare elaborate de către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv cu privire la rapoartele depuse 
de operator și orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la momentul formulării concluziei sale. În 
termen de șase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite 
o opinie cu privire la proiectele de decizii 
de aprobare.

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate proiectele de decizii de 
aprobare elaborate de către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv cu privire la rapoartele depuse 
de operator și orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la momentul formulării concluziei sale. În 
termen de douăsprezece luni de la 
înaintarea acestora către Comisie, aceasta 
poate emite un aviz cu privire la proiectele 
de decizii de aprobare. Dispozițiile de la 
articolul 6 alineatul (2a) se aplică și 
proiectelor de decizii de aprobare.

Or. en

Justificare

The involvement of the European Commission in the approval process guarantees a 
homogeneous and strong enforcement of the Directive throughout the EU. As the decision 
could result in the transfer of responsibility to the competent authority, the public should also 
be involved (see further the justification under Article 6 (2a).
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Amendamentul 134
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate proiectele de decizii de 
aprobare elaborate de către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv cu privire la rapoartele depuse 
de operator și orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la momentul formulării concluziei sale. În 
termen de șase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite 
o opinie cu privire la proiectele de decizii 
de aprobare. 

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate proiectele de decizii de 
aprobare elaborate de către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv cu privire la rapoartele depuse 
de operator și orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la momentul formulării concluziei sale. În 
termen de șase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta emite un 
aviz cu privire la proiectele de decizii de 
aprobare. 

Or. el

Amendamentul 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă informează 
Comisia în legătură cu decizia finală, 
prezentând, dacă este cazul, motivele 
devierii de opinia Comisiei.

eliminat

Or. en
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Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 136
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate înceta. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri sau nereguli semnificative, 
monitorizarea este reactivată după cum se 
impune, pentru a evalua amploarea 
problemei și efectivitatea unor măsuri 
corective. 

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
frecvența monitorizării poate fi limitată. 
Cu toate acestea, în cazul identificării 
oricăror scurgeri sau nereguli 
semnificative, monitorizarea este din nou 
efectuată cu frecvența necesară după cum 
se impune, pentru a evalua amploarea 
problemei și efectivitatea unor măsuri 
corective. 

Or. el

Justificare

Given the overriding importance of protecting the environment and in order to ensure that 
any leakages or significant irregularities can be detected, monitoring should be continued, 
albeit less frequently. 

Amendamentul 137
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate înceta. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri sau nereguli semnificative, 

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea continuă pentru următorii 
50 de ani. La încheierea acestei perioade,
poate înceta. Cu toate acestea, în cazul 
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monitorizarea este reactivată după cum se 
impune, pentru a evalua amploarea 
problemei și efectivitatea unor măsuri 
corective.

identificării oricăror scurgeri sau nereguli 
semnificative, monitorizarea este reactivată 
după cum se impune, pentru a evalua 
amploarea problemei și efectivitatea unor 
măsuri corective.

Or. en

Justificare

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer.

Amendamentul 138
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate înceta. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri sau nereguli semnificative, 
monitorizarea este reactivată după cum se 
impune, pentru a evalua amploarea 
problemei și efectivitatea unor măsuri 
corective.

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate înceta. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri semnificative sau nereguli 
semnificative, monitorizarea este reactivată 
după cum se impune, pentru a evalua 
amploarea problemei și efectivitatea unor 
măsuri corective.

Or. de

Justificare

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Amendamentul 139
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nu se vor recupera de la operatorul 
anterior costurile suportate după 
transferul de responsabilitate către 
autoritatea competentă în conformitate cu 
alineatele (1)-(4).

(6) Dacă se identifică nereguli 
semnificative sau scurgeri, autoritatea 
competentă ia măsurile corective 
necesare. În cazul în care închiderea 
sitului de stocare se bazează pe informații 
inexacte sau false, operatorul suportă 
costurile măsurilor corective și poartă 
răspunderea pentru daunele provocate 
sănătății umane și mediului. În toate 
celelalte cazuri, costurile sunt suportate 
din fondul creat în temeiul articolului 
19a, finanțat prin contribuțiile 
operatorilor și gestionat de autoritatea 
competentă.

Or. en

Justificare

During the period after the transfer of responsibility, unless the closure has been based on 
inaccurate or false information, the costs of monitoring, corrective measures, or 
compensation for damage caused to third parties or the environment, will no longer be 
covered by the operator, but by a special fund, following the model of the decommissioning 
funds for nuclear power plants.

Amendamentul 140
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
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echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE.

echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE și în directiva 2004/35/CE. 
Securitatea financiară se stabilește la un 
nivel corespunzător pentru acoperi
răspunderea pentru orice daune 
provocate părților terțe, precum și 
costurile înlăturării daunelor provocate 
mediului și în orice caz la o valoare de cel  
puțin [...] miliarde EUR.

Or. en

Justificare

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and thus it should be set at an adequate level. However, this level [x] is 
still to be determined.

Amendamentul 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, după acordarea autorizației
de stocare, ia dispoziții adecvate, sub 
forma unei garanții financiare sau al 
oricăror alte măsuri echivalente, pe baza 
modalităților care urmează să fie definite 
de către statele membre, pentru a garanta 
faptul că se pot îndeplini toate obligațiile 
care îi revin în temeiul autorizației emise în 
conformitate cu prezenta directivă, inclusiv 
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cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE.

dispozițiile privind procedurile de 
închidere și etapa de post-închidere, 
precum și orice obligații care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificare

Prevention of unnecessary high costs.

Amendamentul 142
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE.

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, după depunerea cererii pentru 
autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE.

Or. de

Justificare

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).
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Amendamentul 143
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Crearea unui fond pentru monitorizare și 

măsuri corective
Se creează un fond prin contribuțiile 
anuale plătite de operatorii siturilor de 
stocare care este gestionat de autoritatea 
competentă. Contribuția operatorilor este 
proporțională cu capacitatea sitului de 
stocare exprimată în unități de volum de 
CO2 și cu nivelul de risc implicat în 
conformitate cu parametrii stabiliți în 
anexa I. Contribuțiile încetează după 
transferarea responsabilității către 
autoritatea competentă. Fondul are ca 
scop acoperirea costurilor pentru 
monitorizare și măsuri corective, precum 
și a costurilor pentru compensarea 
daunelor tradiționale (cum ar fi daune 
provocate sănătății, proprietății, etc.) și 
pentru înlăturarea daunelor provocate 
mediului după transferarea 
responsabilității și, în mod excepțional, și 
înaintea acestui transfer, în cazul în care 
responsabilitatea nu este precizată în 
Directiva 2004/35/CE sau în Directiva 
2003/87/CE și/sau dacă fondurile pentru 
securitatea financiară sunt insuficiente 
sau inexistente.

Or. en

Justificare

After the transfer of responsibility, unless the closure has been based on inaccurate or false 
information, the costs of corrective measures, or compensation, should not be covered by a 
special fund, following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.
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Amendamentul 144
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că utilizatorii potențiali 
pot obține accesul la rețelele de transport și 
la siturile de stocare ale CO2 în scopul 
stocării geologice a CO2 produs și captat în
conformitate cu alineatele (2)-(4).

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că utilizatorii potențiali 
pot obține accesul la rețelele de transport și 
la siturile de stocare ale CO2 în scopul 
stocării geologice a CO2 produs și captat în 
conformitate cu alineatele (2)-(4). Totuși, 
utilizatorii suportă toate costurile de acces 
la astfel de rețele sau situri.

Or. en

Justificare

While Member-States are responsible for setting up the necessary framework towards 
achieving such an open market, users shall remain fully responsible for the relevant transport 
costs.

Amendamentul 145
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis 
ținând seama de:

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre și este realizat de către 
operatori de transport care sunt complet 
independenți atât de operatorii de situri de 
stocare, cât și de utilizatori (cum ar fi 
producătorii de energie). Statul membru 
aplică obiectivele accesului echitabil și 
deschis ținând seama de:

Or. en
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Justificare

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms.

Amendamentul 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autoritățile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
cerințele din prezenta directivă și din 
celelalte texte legislative comunitare, luate 
împreună.

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autoritățile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
cerințele din prezenta directivă și din 
celelalte texte legislative comunitare, luate 
împreună. În cazul siturilor de stocare 
transfrontaliere, autoritatea națională 
care are competențe privind acordarea 
autorizațiilor este autoritatea din statul 
membru pe al cărui teritoriu se presupune 
că se află cea mai mare parte a sitului de 
stocare.

Or. en

Justificare

Clearification of the responsibilities.

Amendamentul 147
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele. Măsurile Comisia poate propune modificări ale 
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respective, care vizează modificarea 
elementelor neesențiale din prezenta 
directivă, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 28 alineatul (2).

anexelor. Măsurile respective, care vizează 
modificarea elementelor neesențiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 28 
alineatul (2).

Or. el

Amendamentul 148
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum 
și fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2.

Statele membre se asigură că nicio 
instalație de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), nu este autorizată, dacă, în 
timpul exploatării sale, produce emisii de 
dioxid de carbon care depășesc 350 de 
grame per kWh de energie produsă.

Or. en

Justificare

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the authoritative 
scientific body on climate change, new CHP-gas fired would emit around 300 g CO2/kWh and 
new combined cycle gas turbine (CCGT) below 350 g CO2/kWh in average; with capture, the 
latter could go down as low as 40 to 66 g CO2/kWh, while new pulverised coal with CCS 
might be below 145 g CO2/kWh. Therefore, a limit of 350 g CO2/kWh seems quite a 
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reasonable limit for new fossil fuels plants since it would allow operators and Member States
to choose the technology they want (technology neutral).

Amendamentul 149
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 33
Directiva 2004/35/CE
Anexa III – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Exploatarea siturilor de stocare în 
conformitate cu Directiva XX/XX/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului.

14. Transportul de CO2 în scopul stocării 
geologice, precum și exploatarea siturilor 
de stocare în conformitate cu Directiva 
XX/XX/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. În sensul responsabilității 
pentru transport, termenul „operator” 
este înțeles astfel cum este definit la 
articolul 3 alineatul (9a) din Directiva 
XX/XX/CE.

Or. en

Justificare

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Liability for environmental damage should also apply to transport 
of CO2 and the associated risks.

Amendamentul 150
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 35a (nou)
Directiva 2008/xx/CE
Anexa A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
În anexa A la Directiva 2008/XX/CE 
privind protecția mediului prin dreptul 
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penal se adaugă următoarea liniuță:
„transportul de CO2 în scopul stocării 
geologice, precum și exploatarea siturilor 
de stocare în conformitate cu Directiva 
XX/XX/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon”.

Or. en

Justificare

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.

Amendamentul 151
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile legislative, de reglementare și 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [1 an
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile legislative, de reglementare și 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [2 ani
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

Or. el
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Amendamentul 152
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia înaintează o 
revizuire propusă în lumina rapoartelor 
menționate la articolul 25 și ținând seama 
de cele mai recente date științifice și de 
rezultatele proiectelor pilot de stocare a 
CO2 și de exploatarea comercială a 
tehnologiei de captare și stocare a CO2.

Or. el

Amendamentul 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Caracterizarea și evaluarea siturilor de 
stocare menționate la articolul 4 se 
desfășoară în patru etape, în conformitate 
cu următoarele criterii. Derogările de la 
una sau mai multe dintre aceste criterii sunt 
permise atâta vreme cât nu este afectată 
capacitatea de caracterizare și evaluare în 
vederea efectuării determinărilor în 
conformitate cu articolul 4.

Caracterizarea și evaluarea siturilor de 
stocare menționate la articolul 4 se 
desfășoară în patru etape, în conformitate 
cu următoarele criterii și pe baza celor mai 
bune tehnici disponibile. Derogările de la 
una sau mai multe dintre aceste criterii sunt 
permise atâta vreme cât nu este afectată 
capacitatea de caracterizare și evaluare în 
vederea efectuării determinărilor în 
conformitate cu articolul 4.

Or. en

Justificare

Completion.
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Amendamentul 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoș Florin David, Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – etapa 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Ariile din preajma complexului de 
stocare care pot fi afectate de stocarea de 
CO2 în situl de stocare;

(h) ariile din preajma complexului de 
stocare care pot fi afectate de stocarea de 
CO2 în situl de stocare, precum și 
delimitarea unității hidraulice;

Or. en

Justificare

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Amendamentul 155
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – etapa 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Posibile interacțiuni cu alte activități 
(de exemplu, explorarea, producerea și 
stocarea de hidrocarburi, utilizarea 
geotermală a acviferelor);

(k) posibile interacțiuni cu alte activități 
(de exemplu, explorarea, producerea și 
stocarea de hidrocarburi) și, în special 
concurența cu sursele de energie 
regenerabile (cum ar fi utilizarea 
geotermală a acviferelor);

Or. en

Justificare

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has binding target, nor other options which are crucial to its 
security of supply.
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Amendamentul 156
David Hammerstein

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – etapa 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) Proximitatea față de sursa (sursele) 
potențială (potențiale) de CO2 (inclusiv 
estimări ale masei totale potențiale de CO2 
care ar fi disponibilă din punct de vedere 
economic pentru stocare).

(l) proximitatea față de sursa (sursele) 
potențială (potențiale) de CO2 (inclusiv 
estimări ale masei totale potențiale de CO2 
care ar fi disponibilă din punct de vedere 
economic pentru stocare, având în vedere 
că transportarea la distanțe lungi ar putea 
deveni nerentabilă din punct de vedere 
economic), precum și disponibilitatea unei 
rețele de transport sigure și adecvate.

Or. en

Justificare

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.
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