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Amendamentul 208
Adam Gierek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre îşi rezervă dreptul de a 
determina zonele de pe teritoriul lor în care 
pot fi selectate situri de stocare, în 
conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă.

(1) Statele membre îşi rezervă dreptul de a 
determina şi monitoriza zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare, în conformitate cu cerinţele din 
prezenta directivă şi pe baza unei cercetări 
geologice complete.

Or. pl

Justificare

Amendamentul adaugă elementul important al unei inspecţii geologice complete.

Amendamentul 209
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre îşi rezervă dreptul de a 
determina zonele de pe teritoriul lor în care 
pot fi selectate situri de stocare, în 
conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă.

(1) Statele membre îşi rezervă dreptul de a 
determina zonele de pe teritoriul lor în care 
pot fi selectate situri de stocare, în 
conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă. Acesta include dreptul statelor 
membre de a nu permite niciun fel de 
stocare pe întreg teritoriul lor sau în 
anumite părţi ale acestuia.

Or. en

Justificare

Această teză trebuie inclusă pentru a clarifica drepturile statelor membre.
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Amendamentul 210
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 1 ianuarie 2011 statele 
membre trimit Comisiei informaţii 
detaliate privind capacitatea lor actuală 
de stocare de CO2.

Or. en

Justificare

Atunci când se discută folosirea viitoare a tehnicilor CSC, este extrem de importantă 
fundamentarea tuturor deciziilor pe informaţii detaliate şi precise, printre altele cu privire la 
capacitatea efectivă de stocare din diferitele state membre. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să prezinte informaţii relevante Comisiei până la data de 1 ianuarie 2011.

Amendamentul 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Stocarea CO2 nu ar trebui să concureze în mod direct cu alte utilizări legate de energie, cum 
ar fi folosirea surselor geotermale.

Amendamentul 212
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) O formaţiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condiţiilor de utilizare propuse, 
nu se anticipează existenţa unor riscuri 
semnificative de scurgere cu un impact 
negativ pentru sănătatea umană sau 
mediu.

Or. en

Justificare

În principiu, Vattenfall susţine amendamentul 21 depus de Chris Davies deoarece acesta este 
mult mai clar decât propunerea Comisiei. Cu toate că trebuie să fim conştienţi de faptul că nu 
va exista niciodată o certitudine de 100% privind absenţa completă a scurgerilor. Prin 
urmare, propunerea Comisiei privind calificarea riscului de scurgere ar trebui reintrodusă în 
text (subliniat).
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Amendamentul 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) O formaţiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condiţiilor de utilizare propuse, în 
urma aplicării criteriilor menţionate în 
anexa I se demonstrează că nu există 
riscuri semnificative de scurgere şi că nu 
există incidente semnificative negative 
pentru mediu sau sănătate.

Or. en

Justificare

Evaluarea riscurilor este menţionată la articolele 4 şi 3 şi constituie un element foarte 
important pentru selectarea unei formaţiuni geologice care să joace rolul de sit de stocare. 
Această prevedere ar trebui prin urmare să se refere în mod explicit la criteriile specificate în 
anexa I cu privire la selectarea sitului de stocare. Chiar şi riscul unei scurgeri minore este 
inacceptabil.

Amendamentul 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) O formaţiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condiţiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri semnificative de scurgere şi 
în cazul în care nu există incidente 
semnificative negative pentru mediu sau 
sănătate.

Or. de
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Justificare

Adăugarea sintagmei „nu există riscuri semnificative” serveşte la creşterea preciziei 
formulării în general vagi a articolului 2, care poate părea dificil de pus în practică. În 
consecinţă, amendamentul nu constituie doar o clarificare de ordin lingvistic, ci contribuie la 
asigurarea unui grad ridicat de siguranţă atunci când se efectuează selectarea unui sit de 
stocare, protejând astfel mediul şi sănătatea oamenilor. 

Amendamentul 215
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Selectarea unui sit de stocare joacă un rol foarte important pentru a asigura faptul că 
dioxidul de carbon va rămâne stocat în siguranţă, fără niciun impact negativ asupra mediului 
şi sănătăţii. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că în condiţiile propuse nu este 
prevăzut niciun risc de scurgere şi că nu există posibilitatea existenţei unui impact negativ 
asupra mediului sau sănătăţii.

Amendamentul 216
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O formaţiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 

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

conform condiţiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri de scurgere şi în cazul în care 
nu există nicio posibilitate să se producă 
incidente negative pentru mediu sau 
sănătate. 

Or. en

Justificare

Cerinţa trebuie să fie mai clar definită decât în propunerea Comisiei. „Semnificativ” lasă loc 
riscurilor. 

Amendamentul 217
Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) O formaţiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condiţiilor de utilizare propuse, nu 
există riscuri semnificative de scurgere, în 
cazul în care nu există incidente 
semnificative negative pentru mediu sau 
sănătate şi situl poate fi monitorizat cu 
precizie.

Or. en

Justificare

Monitorizarea este la fel de importantă la selectarea unui sit, astfel că sugerăm introducerea 
unui text nou la finele alineatului.
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Amendamentul 218
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
o formaţiune geologică este selectată drept 
sit de stocare doar în cazul în care, conform 
condiţiilor de utilizare propuse, nu există 
riscuri semnificative de scurgere şi în cazul 
în care nu există nicio posibilitate să se 
producă incidente semnificative negative 
pentru mediu sau sănătate şi dacă, în 
conformitate cu alineatul (3), a fost 
determinată fezabilitatea utilizării 
formaţiunii ca sit de stocare. 

Or. en

Justificare

Legăturile dintre aceste două alineate pe de o parte şi corelarea cu alineatul (1) ar trebui să 
devină mai explicite.

Amendamentul 219
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Gradul de adecvare a unei formaţiuni 
geologice pentru utilizarea drept sit de 
stocare se determină printr-o caracterizare 
şi printr-o evaluare a complexului potenţial 
de stocare şi a zonei înconjurătoare, în 
conformitate cu criteriile menţionate la 
anexa I.

(3) Gradul de adecvare a unei formaţiuni 
geologice pentru utilizarea drept sit de 
stocare se determină printr-o caracterizare 
şi printr-o evaluare a complexului potenţial 
de stocare şi a zonei înconjurătoare, în 
conformitate cu criteriile menţionate la 
anexa I, precum şi prin respectarea 
bunelor practici şi a orientărilor elaborate 
de Comisie.
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Or. en

Justificare

Oricât de mult am crede că un astfel de manual de bune practici ar putea constitui un 
instrument util pentru a ajuta autorităţile competente din statele membre, Vattenfall respinge 
ideea ca acesta să devină obligatoriu înainte de a exista în mod efectiv. Pentru a nu crea 
riscuri suplimentare de întârziere, trebuie să existe certitudinea faptului că Comisia îl va 
livra la timp. Prin urmare, Vattenfall sugerează fie introducerea unui anumit termen imită 
pentru a se asigura că Comisia îşi va respecta angajamentul, fie respingerea amendamentului 
22 depus de Chris Davies. 

Amendamentul 220
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Gradul de adecvare a unei formaţiuni 
geologice pentru utilizarea drept sit de 
stocare se determină printr-o caracterizare 
şi printr-o evaluare a complexului potenţial 
de stocare şi a zonei înconjurătoare, în 
conformitate cu criteriile menţionate la 
anexa I.

(3) Gradul de adecvare a unei formaţiuni 
geologice pentru utilizarea drept sit de 
stocare se determină printr-o caracterizare 
şi printr-o evaluare a complexului potenţial 
de stocare şi a zonei afectate sau de 
impact, în conformitate cu criteriile 
menţionate la anexa I.

Or. en

Justificare

Termenul de „zonă înconjurătoare” nu este bine definit, în timp ce sintagma „zonă afectată / 
de impact” este folosită în mod frecvent în cadrul altei legislaţii privind mediul. Ungaria 
sugerează înlocuirea sintagmei „arie înconjurătoare” cu oricare dintre cele două alternative.
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Amendamentul 221
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu afectează 
interesele economice esenţiale ale statelor 
membre legate de rezervoarele de 
hidrocarburi.

Or. en

Justificare

Alineatul trebuie inclus pentru clarificarea drepturilor statelor membre.

Amendamentul 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre efectuează o evaluare 
realistă a capacităţii de stocare disponibile 
pe teritoriul lor şi transmit Comisiei 
aceste evaluări până în 2012. Aceste 
informaţii trebuie puse la dispoziţia 
publicului.

Or. en

Justificare

Până în prezent nu se ştie ce capacitate de stocare este disponibilă în Europa. Există estimări 
diferite, dar acestea nu sunt foarte exacte. Este important să se ştie ce cantitate de CO2 
putem într-adevăr stoca.
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Amendamentul 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Cartografierea

Până în 2010, statele membre realizează 
hărţi care ilustrează capacităţile reale de 
stocare de CO2 pe teritoriile lor.

Or. de

Justificare

Pentru a accelera punerea în aplicare, statele membre ar trebui să realizeze hărţi ale 
capacităţilor de stocare a CO2.

Amendamentul 224
Adam Gierek

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 autorizaţiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de licitaţie şi acordarea
autorizaţiilor de explorare pentru 
potenţialele situri de stocare de CO2
permit participarea tuturor entităţilor care 
deţin autorizarea şi capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
studii ştiinţifice şi cercetări prealabile, 
inclusiv o cercetare geologică completă şi 
criterii tehnologice şi ecologice, 
disponibile în mod public.

Or. pl
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Justificare

Rolul statelor membre include de asemenea lansarea procedurilor de licitaţie pentru lucrările 
de explorare şi asigurarea faptului că toate persoanele autorizate pot participa şi că toate 
criteriile selecţionate ţin cont în mod corespunzător de un studiu geologic ştiinţific.

Amendamentul 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 autorizaţiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizaţiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
şi nediscriminatorii.

Or. de

Justificare

Criteriile obiective şi publicate nu sunt suficiente pentru asigurarea non-discriminării, care 
constituie însă un criteriu important care trebuie garantat pe piaţa internă.

Amendamentul 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 autorizaţiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizaţiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
şi nediscriminatorii.
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Or. en

Justificare

Autorizaţiile trebuie eliberate pe baza unor criterii non-discriminatorii.

Amendamentul 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
autorizaţii de explorare. În acest scop, 
statele membre garantează publicului 
accesul corespunzător şi efectiv la 
informaţii, drepturile de participare şi 
accesul la justiţie în conformitate cu 
dispoziţiile corespunzătoare din Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra 
mediului astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 mai 
2003 de instituire a participării publicului 
la elaborarea anumitor planuri şi 
programe privind mediul şi de modificare 
a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE ale 
Consiliului în ceea ce priveşte 
participarea publicului şi accesul la 
justiţie, precum şi Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informaţiile despre mediu.

Or. en
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Justificare

Publicul trebuie să aibă acces adecvat şi efectiv la informaţii, drepturi de participare şi acces 
la justiţie cu privire la procedurile de acordare a autorizaţiilor de explorare şi stocare.

Amendamentul 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autorizaţiile de explorare se acordă 
pentru zone cu un volum determinat. 

Durata de valabilitate a unei autorizaţii de 
explorare nu trebuie să depăşească 
perioada necesară desfăşurării activităţii 
pentru care a fost acordată. Autorităţile 
competente pot prelungi autorizaţia de 
explorare dacă perioada de valabilitate a 
acesteia nu este suficientă pentru a 
termina activitatea în cauză şi activitatea 
a fost desfăşurată în conformitate cu 
autorizaţia de explorare. 

Or. de

Justificare

Ca urmare a experienţei acumulate de-a lungul multor ani de explorare a subsolului în 
căutare de materii prime şi de posibilităţi de stocare a gazelor, este clar faptul că perioada 
de valabilitate propusă nu este suficientă. Nu este fezabilă colectarea datelor extrem de vaste 
necesare într-un interval de timp atât de scurt, mai ales în condiţiile noilor dificultăţi de ordin 
tehnic şi a necesităţii de a ajunge la un acord cu proprietarii de terenuri şi de a clarifica o 
gamă largă de chestiuni de natură legală referitoare la autorizaţii. 
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Amendamentul 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autorizaţiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat şi pe perioada 
necesară în vederea realizării activităţilor 
pentru care este acordată autorizaţia de 
explorare. Autorizaţia de explorare poate 
fi prelungită. Înainte de a acorda 
autorizaţiile de explorare, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a se asigura 
că autorizaţiile nu sunt folosite în mod 
ilegal pentru împiedicarea investiţiilor.

Or. en

Justificare

Debirocratizarea procedurii de acordare a autorizaţiilor de explorare şi recuperarea 
investiţiilor.

Amendamentul 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Doi (plus doi) ani nu sunt de ajuns pentru explorarea efectivă a capacităţilor de stocare a 
CO2.

Amendamentul 231
Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autorizaţiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat şi pe o durată 
de maximum patru ani, cu două
posibilităţi de reînnoire pentru o perioadă 
de maximum doi ani.

Or. en

Justificare

Selectarea unui potenţial sit de stocare necesită o explorare îndelungată şi atentă pentru a 
evita riscurile potenţiale de scurgeri şi impactul negativ probabil asupra mediului şi 
sănătăţii.

Amendamentul 232
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

În toate aceste circumstanţe, este necesar un termen mai îndelungat pentru autorizaţia de 
exploatare. Prezenta propunere de directivă nu ia în considerare toate autorizaţiile existente 
sau autorizaţiile care vor fi în cele din urmă acordate pentru explorarea, producţia sau 
stocarea geologică a hidrocarburilor. Prin urmare, ar trebui stipulat faptul că, în cazul unei 
autorizaţii valabile pentru hidrocarburi, titularul autorizaţiei va primi de asemenea dreptul 
de explorare pentru siturile de stocare a CO2. 

Amendamentul 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care titularul unei autorizaţii 
de explorare depune o cerere pentru o 
autorizaţie de stocare în legătură cu situl 
de stocare pe care îl explorează, i se 
acordă un tratament preferenţial faţă de 
toţi ceilalţi solicitanţi, sub rezerva 
respectării condiţiilor enunţate la 
articolul 6. 

Or. de

Justificare

Formularea propusă asigură faptul că exploratorul, care de regulă va fi realizat investiţii 
substanţiale, va avea întâietate în faţa concurenţei la eliberarea autorizaţiei de stocare. La 
acest punct, formularea proiectului de propunere, care prevede „transformarea” autorizaţiei 
de explorare într-una de stocare poate fi înţeleasă greşit şi se poate crede că această 
transformare va avea loc indiferent dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile necesare pentru o 
autorizaţie de stocare. Prin urmare, trebuie să se renunţe la această formulare.
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Amendamentul 234
Norbert Glante

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Titularul unei autorizaţii de explorare 
deţine dreptul exclusiv de a explora 
complexul potenţial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizaţiei nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului. 
Dacă, în urma finalizării cu succes a 
explorării, deţinătorul unei autorizaţii de 
exploatare depune o cerere în vederea 
obţinerii autorizaţiei de stocare, se acordă 
tratament preferenţial respectivei cereri.

Or. de

Justificare

Întreprinderile de explorare investesc resurse substanţiale în explorarea subsolului şi îşi 
asumă riscul unui rezultat negativ. Acest amendament îşi propune să încurajeze 
disponibilitatea de a continua explorarea subsolului în vederea stabilirii gradului în care 
acesta este adecvat stocării de CO2.

Amendamentul 235
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Titularul unei autorizaţii de explorare 
deţine dreptul exclusiv de a explora 
complexul potenţial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizaţiei utilizarea complexului nu 
influenţează în mod negativ utilizarea 
autorizată a zonei în scopul explorării, 



PE409.631v01-00 20/81 AM\734310RO.doc

RO

producerii, dezvoltării sau stocării de 
hidrocarburi, cărbune sau alte resurse 
minerale. 

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură clarificarea propunerii raportorului din amendamentul 25, 
asigurând consecvenţa textului cu amendamentul 19 al raportorului. UE ar trebui să asigure 
că drepturile şi interesele operatorilor şi titularilor de licenţe pentru petrol, gaze naturale, 
cărbuni şi alte resurse minerale sunt protejate suficient în acest sens, deoarece securitatea 
energiei continuă să constituie un aspect critic pentru toate statele şi întreprinderile care 
operează în aceste condiţii.

Amendamentul 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Titularul unei autorizaţii de explorare 
deţine dreptul exclusiv de a explora 
complexul potenţial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizaţiei nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului. 
După încheierea acestei perioade, 
autorizaţia de explorare a stocării de CO2 
fie se transformă într-o autorizaţie de 
stocare, fie este anulată pentru întreaga 
suprafaţă prevăzută în autorizaţie.

Or. en

Justificare

Explorarea înseamnă costuri ridicate. Pentru a crea stimulente pentru investiţii, este necesar 
să se asigure faptul că desfăşurarea cu succes a explorării este legată de existenţa unei 
autorizaţii de stocare a CO2.
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Amendamentul 237
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Titularul unei autorizaţii de 
explorare, producţie sau stocare de 
hidrocarburi poate primi dreptul de 
exclusivitate pentru explorarea 
complexului geologic în vederea stocării 
de CO2 în zona acoperită de autorizaţia de 
explorare, producţie sau stocare de 
hidrocarburi, fără obligaţia de a se 
supune restricţiilor şi condiţiilor de la 
alineatul (2). Statele membre garantează 
faptul că pe parcursul perioadei de 
valabilitate a autorizaţiei de explorare 
pentru stocarea de CO2 utilizarea 
complexului de stocare nu influenţează în 
mod negativ utilizarea autorizată a zonei 
în scopul explorării, producerii, 
dezvoltării sau stocării de hidrocarburi.

Or. en

Justificare

În toate aceste circumstanţe, este necesar un termen de valabilitate mai îndelungat pentru 
autorizaţia de exploatare. Prezenta propunere de directivă nu ia în considerare toate 
autorizaţiile existente sau autorizaţiile care vor fi în cele din urmă acordate pentru 
explorarea, producerea sau stocarea geologică a hidrocarburilor. Prin urmare, ar trebui 
stipulat faptul că, în cazul unei autorizaţii valabile pentru hidrocarburi, titularul autorizaţiei 
va primi, de asemenea, dreptul de explorare pentru siturile de stocare a CO2. 
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Amendamentul 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Monitorizarea pre-injectare ar trebui 
propusă şi inclusă în autorizaţia de 
explorare. 

Or. en

Justificare

Monitorizarea pre-injectare este foarte importantă pentru a asigura existenţa unor date 
relevante şi pentru a asigura astfel o monitorizare ulterioară corespunzătoare. 

Amendamentul 239
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Monitorizarea pre-injectare ar trebui 
să facă parte integrantă din autorizaţia de 
explorare şi să fie propusă în consecinţă.

Or. en

Justificare

Pentru a realiza o evaluare la nivel înalt a unui sit de stocare specific, este esenţială 
colectarea datelor fundamentale pe parcursul unui interval mare de timp. Din acest motiv, 
intervalul de timp de pe parcursul explorării poate furniza date valoroase care pot fi folosite 
ca bază pentru monitorizarea operaţiunii de pre-injectare.
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Amendamentul 240
Anders Eijkman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Interzicerea noilor capacităţi de 

producere a electricităţii cu emisii ridicate 
de CO2

Statele membre nu autorizează noile 
centrale de producere a energiei electrice 
în cazul în care o astfel de instalaţie ar 
produce, în timpul funcţionării sale, o 
cantitate de emisii de CO2 mai mare de 
400 g/kWh produs.

Or. en

Justificare

Limitarea emisiilor de CO2 provenite din activităţile de generare a energiei este cea mai 
dificilă provocare viitoare. Trebuie întreprinse toate eforturile posibile pentru a încuraja 
generarea de energie cu emisii scăzute de carbon. Atunci când sunt planificate instalaţii noi 
pe bază de combustibil fosil, trebuie încurajată maniera cea mai eficientă de utilizare, cum ar 
fi de exemplu cogenerarea.

Amendamentul 241
Adam Gierek

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 autorizaţiilor de 
stocare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare 
şi că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

eliminat
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Or. pl

Justificare

Substanţa acestui alineat este deja inclusă în noul paragraf (2) de la alineatul 5.

Amendamentul 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 autorizaţiilor de 
stocare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizaţiilor de 
stocare permit participarea tuturor 
entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
şi nediscriminatorii. Operatorii siturilor 
de stocare sunt pe deplin separaţi de 
utilizatori (de exemplu producătorii de 
energie electrică).

Or. en

Justificare

Producătorii de electricitate ar trebui să aibă acces egal la capacitatea de stocare.

Amendamentul 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 autorizaţiilor de 
stocare permit participarea tuturor 

(2)  Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizaţiilor de 
stocare permit participarea tuturor 
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entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

entităţilor care deţin capacităţile necesare şi 
că autorizaţiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod public 
şi nediscriminatorii.

Or. de

Justificare

Criteriile obiective şi publicate nu sunt suficiente pentru asigurarea non-discriminării, care 
constituie însă un criteriu important care trebuie garantat pe piaţa internă.

Amendamentul 244
Vitoria Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre asigură transferul 
corect al mangalului în sol şi calcularea 
corespunzătoare a creditelor de emisii 
rezultante. 

Or. en

Amendamentul 245
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 
mulţi operatori simultan. Trebuie să fie 
garantat potenţialilor utilizatori accesul 
echitabil la situl de stocare.

Or. de
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Justificare

Serveşte la asigurarea faptului că un sit de stocare este folosit de un singur operator, pentru 
a evita disputele legate de demarcarea responsabilităţii.

Amendamentul 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe perioada de valabilitate a 
autorizaţiei de stocare, deţinătorul 
acesteia are dreptul exclusiv de stocare în 
situl de stocare.

Or. de

Justificare

Conform prevederilor amendamentului la articolul 5 alineatul (4), acest amendament asigură 
faptul că titularul autorizaţiei de stocare va primi drepturi exclusive de stocare în situl de 
stocare.

Amendamentul 247
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Deţinătorul unei autorizaţii 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 
autorizaţiei de stocare nu sunt permise 
niciun fel de utilizări conflictuale ale 
sitului de stocare.
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Or. en

Justificare

Necesitatea de a clarifica competenţele şi răspunderea pentru riscuri.

Amendamentul 248
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Titularul unei autorizaţii de 
explorare, producţie sau stocare de 
hidrocarburi poate primi o autorizaţie de 
stocare în zona acoperită de autorizaţia de 
explorare, producţie sau stocare de 
hidrocarburi, fără obligaţia de a se 
supune restricţiilor şi condiţiilor de la 
alineatul (2). Statele membre garantează 
faptul că  utilizarea complexului de 
stocare nu influenţează în mod negativ 
utilizarea autorizată a zonei în scopul 
explorării, producerii, dezvoltării sau 
stocării de hidrocarburi.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere de directivă nu ia în considerare toate autorizaţiile existente sau 
autorizaţiile care vor fi în cele din urmă acordate pentru explorarea, producerea sau 
stocarea geologică a hidrocarburilor. Prin urmare, ar trebui stipulat faptul că, în cazul unei 
autorizaţii valabile pentru hidrocarburi, titularul autorizaţiei va primi de asemenea dreptul 
de explorare pentru siturile de stocare a CO2. În plus, atunci când se acordă autorizaţiile de 
stocare, este de preferat titularul unei autorizaţii de explorare conform articolului 5. 
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Amendamentul 249
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Titularul unei autorizaţii de 
explorare în conformitate cu articolul 5 
poate primi o autorizaţie de stocare, fără 
obligaţia de a se supune restricţiilor şi 
condiţiilor de la alineatul (2), în cazul în 
care îndeplineşte cerinţele impuse de 
autorizaţia de stocare.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere de directivă nu ia în considerare toate autorizaţiile existente sau 
autorizaţiile care vor fi în cele din urmă acordate pentru explorarea, producerea sau 
stocarea geologică a hidrocarburilor. Prin urmare, ar trebui stipulat faptul că, în cazul unei 
autorizaţii valabile pentru hidrocarburi, titularul autorizaţiei va primi de asemenea dreptul 
de explorare pentru siturile de stocare a CO2. În plus, atunci când se acordă autorizaţiile de 
stocare, este de preferat titularul unei autorizaţii de explorare conform articolului 5. 

Amendamentul 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de autorizaţii de stocare adresate 
autorităţii competente cuprind următoarele 
informaţii: 

Cererile de autorizaţii de stocare adresate 
autorităţii competente cuprind cel puţin 
următoarele informaţii:

Or. de

Justificare

Adăugirea are la bază formularea din Directiva privind depozitele de deşeuri: aceasta 
asigură faptul că directiva instituie doar cerinţele minime pentru solicitarea autorizaţiei şi că 
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statele membre pot, dacă este necesar, să solicite şi alte documente.

Amendamentul 251
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de autorizaţii de stocare adresate 
autorităţii competente cuprind următoarele 
informaţii: 

Cererile de autorizaţii de stocare adresate 
autorităţii competente cuprind cel puţin 
următoarele informaţii: 

Or. de

Justificare

Adăugirea asigură faptul că directiva instituie doar cerinţele minime pentru solicitarea 
autorizaţiei şi că statele membre pot, dacă este necesar, să solicite şi alte documente.

Amendamentul 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) o evaluare financiară a costului 
captării şi stocării CO2 în condiţii de 
siguranţă. Aceasta va ţine cont de 
mijloacele alternative de furnizare a 
energiei necesare prin măsuri precum 
măsurile de îmbunătăţire a 
randamentului energetic luate de 
consumatori şi energiile regenerabile;

Or. en

Justificare

Este necesară o evaluare financiară a captării şi stocării dioxidului de carbon pentru toate 
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centralele noi pentru a trimite semnale clare legate de costurile reale ale energiei obţinute 
din centralele electrice cu CO2 din combustibil fosil. Aceste costuri ar trebui comparate cu 
alte mijloace de a întruni necesarul de energie cu ajutorul îmbunătăţirilor eficienţei 
energetice efectuate de consumatori şi/sau rezervelor de energie din surse regenerabile.

Amendamentul 253
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) o evaluare financiară a costului 
captării şi stocării CO2 în condiţii de 
siguranţă. Aceasta va ţine cont de 
mijloacele alternative de furnizare a 
energiei necesare prin măsuri precum 
măsurile de îmbunătăţire a 
randamentului energetic luate de 
consumatori şi energiile regenerabile;

Or. en

Justificare

O evaluare financiară a CSC ar contribui la sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
costurile reale ale energiei obţinute în centrale electrice cu combustibil fosil. În plus, atunci 
când acestea sunt comparate cu alte mijloace de a întruni necesarul de energie cum ar fi 
îmbunătăţirile eficienţei energetice din perspectiva cererii şi/sau rezervele de energie din 
surse regenerabile, evaluarea va contribui la îmbunătăţirea producţiei generale de energie şi 
planificarea consumului.

Amendamentul 254
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cantitatea totală de CO2 care urmează a 
fi injectată şi stocată, precum şi sursele,
compoziţia fluxurilor de CO2 şi debitele de 

(4) cantitatea totală de CO2 care urmează a 
fi injectată şi stocată, precum şi compoziţia 
fluxurilor de CO2 şi debitele de injectare 
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injectare preconizate; preconizate;

Or. en

Justificare

Sursele prospective sunt irelevante pentru acordarea unei autorizaţii de stocare dacă sunt 
determinate criteriile de calitate şi acceptare.

Amendamentul 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Descrierea măsurilor de prevenire a 
neregulilor semnificative;

Or. de

Justificare

Documentele pe care solicitantul trebuie să le furnizeze la momentul actual nu includ detalii 
privind măsurile preventive pentru preîntâmpinarea neregulilor semnificative în funcţionarea 
normală. În interesul existenţei unor standarde uniforme în toată Europa şi pentru a alinia 
textul la Directiva privind depozitele de deşeuri, articolul 7 ar trebui extins pentru a include 
aceste detalii. Mulţumită noii definiţii a „neregulilor semnificative” această adăugire se 
referă atât la scurgeri, cât şi la alte riscuri la adresa mediului şi a sănătăţii.

Amendamentul 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) disponibilitatea transportului între sit 
şi posibilele puncte de captare, precum şi 
viabilitatea sa economică, având în vedere 
distanţa de la situl de stocare la 
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respectivele puncte;

Or. en

Justificare

Este important ca autorităţile competente să ştie unde ar putea avea loc efectiv stocarea.

Amendamentul 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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;

Or. en

Justificare

Trebuie să existe un plan de evacuare corespunzător în eventualitatea unei urgenţe. 

Amendamentul 258
Valdo Tudor Panayiotis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) o propunere de plan de acţiune în caz 
de urgenţă;

Or. en
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Justificare

Pentru creşterea încrederii publicului în siguranţa CSC; de exemplu, chiar dacă complexele 
de stocare vor fi construite în formaţiuni geologice stabile din punct de vedere seismic, un 
cutremur nu poate fi prevăzut cu mult înainte de a avea loc în stadiul actual al ştiinţei; erorile 
umane nu pot fi evitate în proporţie de 100%.

Amendamentul 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) autoritatea competentă se asigură că: (1) autoritatea competentă, pe baza cererii 
depuse în conformitate cu articolul 7, se 
asigură că

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizaţii de stocare ar conduce la întârzieri şi la 
creşterea complexităţii procesului de solicitare a autorizaţiilor. Sugerăm ca reglementările 
naţionale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizaţii 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obţinerea unui al doilea aviz 
neobligatoriu pentru un proiect de autorizaţie din partea Comisiei pentru asistenţă generală 
în punerea în aplicare a directivei. 

Amendamentul 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) s-au îndeplinit toate cerinţele relevante 
din prezenta directivă; 

(a) s-au îndeplinit toate cerinţele relevante 
din prezenta directivă şi din legislaţia 
comunitară aplicabilă;

Or. de



PE409.631v01-00 34/81 AM\734310RO.doc

RO

Justificare

Această referinţă clarifică faptul că se aplică legislaţia comunitară.

Formularea generală a articolului 8 este destul de neclară cu privire la faptul dacă acesta 
garantează că respingerea unei autorizaţii de stocare este obligatorie dacă nu sunt 
îndeplinite anumite cerinţe.

Amendamentul 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredinţată unei persoane juridice solide 
din punct de vedere financiar şi care 
deţine competenţele tehnice necesare;

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizaţii de stocare ar conduce la întârzieri şi la 
creşterea complexităţii procesului de solicitare a autorizaţiilor. Sugerăm ca reglementările 
naţionale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizaţii 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obţinerea unui al doilea aviz 
neobligatoriu pentru un proiect de autorizaţie din partea Comisiei pentru asistenţă generală 
în punerea în aplicare a directivei. 

Amendamentul 262
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea sitului de stocare este (b) situl de stocare va fi coordonat de o 
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încredinţată unei persoane fizice de 
încredere şi competentă din punct de 
vedere tehnic să facă acest lucru; s-a 
furnizat formare şi perfecţionare 
profesională şi tehnică pentru persoana 
respectivă şi pentru întregul personal; 

persoană juridică cu competenţe tehnice 
corespunzătoare şi cu resursele de a 
coordona situl şi care prezintă suficiente 
garanţii financiare;

Or. en

Justificare

Condiţia conform căreia situl de stocare va fi gestionat de o persoană fizică nu are sens. Mai 
degrabă, siturile vor fi operate de întreprinderi şi persoane juridice. Cu toate acestea, este 
relativ comun faptul ca pentru anumite instalaţii să fie numite persoane responsabile care 
răspund de operarea instalaţiilor conform autorizaţiilor. Înaintarea spre aprobare a fiecărei 
autorizaţii din procesul de autorizare şi dreptul Comisiei de a prezenta observaţii vor 
conduce la birocraţie şi întârzieri inutile.

Amendamentul 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Şi persoanele fizice pot fi răspunzătoare.
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Amendamentul 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat dacă şi persoanele juridice pot fi răspunzătoare.

Amendamentul 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu s-au eliberat alte autorizaţii de 
stocare în cadrul unităţii hidraulice 
respective;

Or. de

Justificare

Dat fiind faptul că operaţiunile simultane de injectare în interiorul unei unităţi hidraulice pot 
avea un impact semnificativ una asupra celeilalte (conform definiţiei din noul articol 3 
alineatul (6a)), autorizaţiile de stocare ar trebui alocate câte unui singur operator. Acest 
lucru este necesar pentru alocarea clară a cauzelor şi efectelor în carul operaţiunilor de 
stocare şi a obligaţiilor pe care le implică stocarea (răspunderea, monitorizarea, etapa post-
închidere etc.). Cu toate acestea, accesul terţilor la instalaţiile de stocare rămâne posibil în 
temeiul articolului 20. 
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Amendamentul 266
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la conducerea sitului de stocare a fost 
numită o persoană responsabilă care 
poate dovedi calificarea, formarea şi 
fiabilitatea necesare;

Or. en

Justificare

Condiţia conform căreia situl de stocare va fi gestionat de o persoană fizică nu are sens. Mai 
degrabă, siturile vor fi operate de întreprinderi şi persoane juridice. Cu toate acestea, este 
relativ comun faptul ca pentru anumite instalaţii să fie numite persoane responsabile care 
răspund de operarea instalaţiilor conform autorizaţiilor. Înaintarea spre aprobare a fiecărei 
autorizaţii din procesul de autorizare şi dreptul Comisiei de a prezenta observaţii vor 
conduce la birocraţie şi întârzieri inutile.

Amendamentul 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu s-au eliberat alte autorizaţii de 
stocare în cadrul unităţii hidraulice;

Or. en

Justificare

Operarea diferitelor instalaţii de stocare în cadrul aceleiaşi unităţi hidraulice are în mod 
automat un impact asupra celorlalte instalaţii operate în cadrul respectivei unităţi hidraulice. 
În cadrul unei unităţi hidraulice, autorizaţiile de stocare pot fi emise câte unui singur 



PE409.631v01-00 38/81 AM\734310RO.doc

RO

operator odată. 

Amendamentul 268
Richard Seeber

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 autorizaţiei în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1); 

eliminat

Or. en

Justificare

Înaintarea spre aprobare a fiecărei autorizaţii din procesul de autorizare şi dreptul Comisiei 
de a prezenta observaţii vor conduce la birocraţie şi întârzieri inutile.

Amendamentul 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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 autorizaţiei în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1); 

eliminat

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizaţii de stocare ar conduce la întârzieri şi la 
creşterea complexităţii procesului de solicitare a autorizaţiilor. Sugerăm ca reglementările 
naţionale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizaţii 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obţinerea unui al doilea aviz 
neobligatoriu pentru un proiect de autorizaţie din partea Comisiei pentru asistenţă generală 
în punerea în aplicare a directivei. 
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Amendamentul 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia îşi poate prezenta, la cererea 
statelor membre, opinia cu privire la 
propunerea de eliberare a autorizaţiei în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2); 

Or. en

Justificare

Debirocratizare şi subsidiaritate.

Amendamentul 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 autorizaţiei în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1); 

(2) Comisia si-a emis, la cererea statului 
membru, opinia cu privire la propunerea de 
eliberare a autorizaţiei în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1);

Or. de

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre trebuie să emită autorizaţiile de 
stocare din proprie iniţiativă. Avizul Comisiei este necesar doar la solicitarea statelor 
membre. 
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Amendamentul 272
Richard Seeber

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

Înaintarea spre aprobare a fiecărei autorizaţii din procesul de autorizare şi dreptul Comisiei 
de a prezenta observaţii vor conduce la birocraţie şi întârzieri inutile.

Amendamentul 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizaţii de stocare ar conduce la întârzieri şi la 
creşterea complexităţii procesului de solicitare a autorizaţiilor. Sugerăm ca reglementările 
naţionale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizaţii 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obţinerea unui al doilea aviz 
neobligatoriu pentru un proiect de autorizaţie din partea Comisiei pentru asistenţă generală 
în punerea în aplicare a directivei. 
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Amendamentul 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Debirocratizare şi subsidiaritate.

Amendamentul 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţia conţine următoarele: Autorizaţia conţine minimum următoarele:
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Or. de

Justificare

Prin analogie cu Directiva privind depozitele de deşeuri, această adăugire urmăreşte să 
asigure faptul că directiva instituie doar cerinţele minime cu privire la conţinutul autorizaţiei 
şi că statele membre pot, dacă este necesar, să impună şi alte condiţii.

Amendamentul 277
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizaţia conţine următoarele: Autorizaţia conţine minimum următoarele:

Or. de

Justificare

Această adăugire urmăreşte să asigure faptul că directiva instituie doar cerinţele minime 
aferente cererilor de autorizaţii şi că statele membre pot, dacă este necesar, să adauge şi alte 
aspecte.

Amendamentul 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) localizarea şi delimitarea precisă a 
sitului şi a complexului de stocare;

(2) localizarea şi delimitarea precisă a 
sitului de stocare, a complexului de stocare 
şi a unităţii hidraulice;

Or. de
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Justificare

Ajustare conform amendamentelor care creează noul alineat (6a) la articolul 3 şi noul alineat 
(1) la articolul 8.

Amendamentul 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) localizarea şi delimitarea precisă a 
sitului şi a complexului de stocare;

(2) localizarea şi delimitarea precisă a 
sitului de stocare, a complexului de stocare 
şi a unităţii hidraulice;

Or. en

Justificare

Exploatarea diferitelor instalații de stocare în cadrul aceleiași unități hidraulice are în mod 
automat un impact asupra celorlalte instalații operate în cadrul respectivei unități hidraulice. 
În cadrul unei unități hidraulice, autorizațiile de stocare pot fi emise câte unui singur 
operator odată. 

Amendamentul 280
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) localizarea şi delimitarea precisă a 
sitului şi a complexului de stocare;

(2) localizarea şi delimitarea externă
precisă a sitului şi a zonei de protecţie, 
precum şi diagrama părţii subterane a 
complexului de stocare;

Or. pl
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Justificare

Proiectul trebuie să conțină prevederi pentru instituirea unei zone de protecție în cazul unei 
explozii violente de CO2 în exterior.

Amendamentul 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) cantitatea totală de CO2 autorizată a fi 
stocată geologic şi debitele maxime de 
injectare;

(3) normele care reglementează începerea 
activităţii şi funcţionarea sitului de 
stocare, cantitatea totală de CO2 autorizată 
a fi stocată geologic şi debitele maxime de 
injectare şi presiunile maxime;

Or. de

Justificare

Prima adăugire servește la armonizarea textului cu cerințele articolului 9 din Directiva 
privind depozitele de deșeuri; includerea presiunilor de injectare rezultă din adăugirea la 
articolul 7 alineatul (4).

Amendamentul 282
Péter Olajos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) cantitatea totală de CO2 autorizată a fi 
stocată geologic şi debitele maxime de 
injectare;

(3) cantitatea totală de CO2 autorizată a fi 
stocată geologic, debitele maxime de 
injectare şi limitele de presiune ale 
rezervoarelor;

Or. en
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Justificare

Raportul consiliului internațional de guvernanță a riscului „Notă informativă asupra 
politicii”, în capitolul privind reglementarea CSC, conține următoarele: „cerințele de 
reglementare privind injectarea vor modela industria prin specificarea parametrilor cum ar fi 
proiectarea puțurilor de injectare, cantitățile injectabile permise, limitele de presiune ale 
rezervoarelor, puritatea fluxului de CO2 și standardele de răspundere financiară”.

Amendamentul 283
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cerinţe referitoare la compoziţia 
fluxului de CO2 şi la procedura de 
acceptare a CO2 în conformitate cu 
articolul 12 şi, dacă este necesar, cerinţe 
suplimentare pentru injectare şi stocare;

(4) cerinţe referitoare la compoziţia CO2-
ului care poate fi stocat şi la procedura de 
acceptare a CO2 în conformitate cu 
articolul 12 şi, dacă este necesar, cerinţe 
suplimentare pentru injectare şi stocare;

Or. en

Justificare

În autorizația de stocare, nu este necesară determinarea compoziției respectivului flux de 
CO2, ci mai degrabă este necesară determinarea compoziției dioxidului de carbon care poate 
fi stocat în situl de stocare în cauză.

Amendamentul 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cerinţe referitoare la compoziţia 
fluxului de CO2 şi la procedura de 
acceptare a CO2 în conformitate cu 
articolul 12 şi, dacă este necesar, cerinţe 
suplimentare pentru injectare şi stocare; 

(4) cerinţe referitoare la compoziţia 
fluxului de CO2 şi la procedura de 
acceptare a CO2 în conformitate cu 
articolul 12 şi, dacă este necesar, cerinţe 
suplimentare pentru injectare şi stocare, 
mai ales pentru a preveni neregulile 
semnificative;
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Or. de

Justificare

Rezultă din amendamentul la articolul 7alineatul (4).

Amendamentul 285
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) planul aprobat de monitorizare, 
obligaţia de a pune în aplicare planul şi 
cerinţele referitoare la actualizarea 
acestuia în conformitate cu articolul 13, 
precum şi cerinţele de raportare în 
conformitate cu articolul 14;

(5) planurile aprobate de monitorizare şi 
urgenţă, obligaţia de a pune în aplicare 
planurile şi cerinţele referitoare la 
actualizarea acestora în conformitate cu 
articolul 13, precum şi cerinţele de 
raportare în conformitate cu articolul 14;

Or. en

Justificare

Pentru creșterea încrederii publicului în siguranța CSC

Amendamentul 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea de către Comisie a 
propunerilor de eliberare a autorizaţiilor 

de stocare

Notificarea autorizaţiei de stocare şi a 
deciziilor de respingere a cererilor de 

autorizaţii de stocare

Or. en
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Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea de către Comisie a 
propunerilor de eliberare a autorizaţiilor 

de stocare

Notificarea autorizaţiilor de stocare

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizații de stocare ar conduce la întârzieri și la 
creșterea complexității procesului de solicitare a autorizațiilor. Sugerăm ca reglementările 
naționale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizații 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obținerea unui al doilea aviz facultativ 
pentru un proiect de autorizație din partea Comisiei pentru asistență generală în punerea în 
aplicare a directivei.

Amendamentul 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 
autorizaţiilor de stocare, la cererile de 
autorizaţii şi la orice alte materiale luate 
în considerare de către autoritatea 
competentă la adoptarea propunerii sale 
de decizie. În termen de şase luni de la 
înaintarea acestora către Comisie, aceasta 

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la autorizaţiile de stocare a CO2 
acordate sau la cererile de autorizaţii de 
stocare respinse.
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poate emite o opinie cu privire la 
propunerile de autorizaţii. 

Or. en

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
autorizaţiilor de stocare, la cererile de 
autorizaţii şi la orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la adoptarea propunerii sale de decizie. În 
termen de şase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite 
o opinie cu privire la propunerile de 
autorizaţii.

(1) În cazul în care statele membre cer 
avizul Comisiei privind proiectul de 
autorizaţie de stocare în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2), acestea 
informează Comisia cu privire la toate 
propunerile de eliberare a autorizaţiilor de 
stocare, la cererile de autorizaţii şi la orice 
alte materiale luate în considerare de către 
autoritatea competentă la adoptarea 
propunerii sale de decizie. În termen de 
şase luni de la înaintarea acestora către 
Comisie, aceasta poate emite o opinie cu 
privire la propunerile de autorizaţii.

Or. de

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre trebuie să emită permisele de 
stocare din proprie inițiativă. Avizul Comisiei este necesar doar la solicitarea statelor 
membre. 
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Amendamentul 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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 
autorizaţiilor de stocare, la cererile de 
autorizaţii şi la orice alte materiale luate 
în considerare de către autoritatea 
competentă la adoptarea propunerii sale 
de decizie. În termen de şase luni de la 
înaintarea acestora către Comisie, aceasta 
poate emite o opinie cu privire la 
propunerile de autorizaţii.

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate autorizaţiile de exploatare 
şi de stocare acordate de autorităţile 
competente în temeiul prezentei directive, 
cât mai curând posibil şi cel mai târziu la 
o lună de la acordarea autorizaţiilor de 
către autoritatea competentă. 

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizații de stocare ar conduce la întârzieri și la 
creșterea complexității procesului de solicitare a autorizațiilor. Sugerăm ca reglementările 
naționale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizații 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obținerea unui al doilea aviz facultativ 
pentru un proiect de autorizație din partea Comisiei pentru asistență generală în punerea în 
aplicare a directivei.

Amendamentul 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
autorizaţiilor de stocare, la cererile de 
autorizaţii şi la orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la adoptarea propunerii sale de decizie. În 
termen de şase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite 
o opinie cu privire la propunerile de 

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

Or. de

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre trebuie să emită permisele de 
stocare din proprie inițiativă. Avizul Comisiei este necesar doar la solicitarea statelor 
membre. Avizul trebuie pronunțat cu promptitudine, deoarece o întrerupere prelungită a 
procesului are un caracter disproporționat din punct de vedere al combaterii schimbărilor 
climatice și din motive financiare. 

Amendamentul 292
Evangelia Tzampazi

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 
autorizaţiilor de stocare, la cererile de 
autorizaţii şi la orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la adoptarea propunerii sale de decizie. În 
termen de şase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite 
o opinie cu privire la propunerile de 
autorizaţii. 

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

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că se efectuează o evaluare continuă a solicitărilor de autorizații având la 
bază criterii uniforme la nivelul UE, Comisia trebuie să emită de fiecare dată un aviz.
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Amendamentul 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 proiectele de autorizaţii de 
stocare, la cererile de autorizaţii şi la 
orice alte materiale luate în considerare 
de către autoritatea competentă la 
adoptarea proiectului său de decizie. 

Or. en

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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) Autoritatea competentă informează 
Comisia în legătură cu decizia finală.

Or. de

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre trebuie să emită permisele de 
stocare din proprie inițiativă. Avizul Comisiei este necesar doar la solicitarea statelor 
membre. 



PE409.631v01-00 52/81 AM\734310RO.doc

RO

Amendamentul 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Înainte de a emite o autorizaţie de 
stocare, autoritatea competentă poate cere 
Comisiei un aviz cu caracter 
neobligatoriu cu privire la proiectul de 
autorizaţie.

Or. en

Justificare

Procesul de reînnoire a proiectelor de autorizații de stocare ar conduce la întârzieri și la 
creșterea complexității procesului de solicitare a autorizațiilor. Sugerăm ca reglementările 
naționale să prevadă obligaţia de a informa Comisia atunci când se eliberează autorizații 
noi. În mod simultan, statele membre pot opta pentru obținerea unui al doilea aviz facultativ 
pentru un proiect de autorizație din partea Comisiei pentru asistență generală în punerea în 
aplicare a directivei.

Amendamentul 296
Jerzy Buzek

Propunere de directivă – act de modificare
Article 10 – paragraph 2 a (new)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se acordă alocaţii de 60 de milioane 
pe an, până la un maximum de 600 de 
milioane din cote, din rezerva pentru noii 
intraţi, instalaţiilor demonstrative de mari 
dimensiuni care efectuează captarea şi 
stocarea geologică a dioxidului de carbon 
pe teritoriul UE sau în ţările în curs de 
dezvoltare sau cu economie în tranziţie 
din afara UE care ratifică viitorul acord 
internaţional CCONUSC.
Alocaţiile vor fi acordate proiectelor 
iniţiate pe baza planurilor propuse de 
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Comisie şi care asigură dezvoltarea unei 
game largi de tehnologii la cele mai 
avantajoase costuri.  Acordarea lor 
depinde de stocarea geologică efectivă de 
CO2. Alocaţiile care nu trebuie să 
îndeplinească condiţiile de acordare 
rămân disponibile în cadrul rezervei 
pentru noii intraţi.
Comisia se străduieşte să asigure 
adjudecarea contractelor de construcţie 
pentru 12 instalaţii demonstrative de mari 
dimensiuni înainte de deschiderea 
reuniunii CCONUSC de la Copenhaga 
din noiembrie 2009. 

Or. en

Amendamentul 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
substanţială în absenţa unei noi autorizaţii 
de stocare emise în conformitate cu 
prezenta directivă.

(2) Statele membre se asigură că nu se 
pune în aplicare nicio modificare 
substanţială în absenţa unei noi autorizaţii 
de stocare emise în conformitate cu 
prezenta directivă. Dispoziţiile directivei 
85/337/CEE se aplică şi în acest caz.

Or. en

Justificare

În cazul transportului și/sau stocării transfrontaliere de CO2, ar trebui să se aplice toate 
cerințele Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului.
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Amendamentul 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă examinează şi, 
acolo unde este cazul, actualizează sau 
retrage autorizaţia de stocare:

(3) Autoritatea competentă examinează şi, 
acolo unde este cazul, actualizează sau 
retrage autorizaţia, fără să acorde vreo 
compensaţie.

Or. en

Justificare

Se adaugă cuvintele „fără compensaţie” pentru a evita situațiile în care autoritățile 
competente vor trebui să plătească compensații operatorilor astfel cum este prevăzut de 
dispozițiile directivei și în conformitate cu prevederile naționale pentru protecția mediului și 
a sănătății, pentru introducerea modificărilor necesare pentru autorizațiile relevante deținute 
de operatori.

Amendamentul 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 cunoştinţă 
existenţa unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

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

Or. en

Justificare

Dacă o autoritate competentă constată că există nereguli semnificative sau scurgeri, 
autorizația trebuie actualizată sau retrasă.
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Amendamentul 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 cunoştinţă 
existenţa unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

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

Or. de

Justificare

Adăugirea asigură faptul că informațiile cu privire la nereguli vor fi de ajuns pentru a 
permite autorității competente să acționeze.

Amendamentul 301
Evangelia Tzampazi

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 cunoştinţă 
existenţa unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

(a) în cazul în care i s-a adus la cunoştinţă 
existenţa oricăror nereguli sau scurgeri, în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1);

Or. en

Justificare

Pentru a preveni efectele negative asupra mediului sau sănătății, autoritatea competentă ar 
trebui să poată revizui sau retrage autorizațiile de stocare dacă i s-a adus la cunoștință 
existența unor nereguli sau scurgeri.
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Amendamentul 302
Richard Seeber

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

Justificare

Nu există necesitatea și nici justificarea pentru o revizuire regulată a autorizației de stocare 
în vederea retragerii autorizației de stocare o dată la cinci ani, independent de existența unor 
cauze specifice, dar o astfel de revizuire va avea loc în cazuri sau din motive specifice.

Amendamentul 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Justificare

Debirocratizare.
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Amendamentul 304
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

O revizuire a autorizațiilor de stocare la fiecare cinci ani ar crea incertitudini inutile pentru 
operatorul complexului de stocare. 

Amendamentul 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Până la emiterea unei noi autorizaţii 
de stocare sau până la închiderea sitului 
de stocare în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (c), operatorul existent 
rămâne responsabil pentru situl de 
stocare şi pentru toate obligaţiile legale 
aferente. În cazul în care operatorul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin 
conform articolului 17 alineatul (1) litera 
(c), autoritatea competentă preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv a obligaţiilor legale care decurg 
din aceasta. Autoritatea competentă 
recuperează de la operatorul anterior orice 
costuri suportate. În cazul în care acest 
lucru nu este posibil, se recurge la 
garanţia financiară constituită în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (2).
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Or. de

Justificare

Prevederea actuală ar putea deveni o lacună și ar putea crea oportunități nedorite de abuz, 
permițând operatorilor să-și evite răspunderile prin inactivitate, nerespectarea normelor 
și/sau faliment, trecând astfel costurile și obligațiile într-o manieră relativ ieftină asupra 
autorităților publice.

Amendamentul 306
Norbert Glante

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) După retragerea unei autorizaţii în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă fie emite o nouă autorizaţie de 
stocare, fie închide situl de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c). Până la emiterea unei noi 
autorizaţii de stocare sau până la 
închiderea sitului de stocare, operatorul 
păstrează responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv a obligaţiilor legale care 
decurg din aceasta. În cazul în care 
operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
care îi revin conform celei de-a doua 
fraze, autoritatea competentă preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv a obligaţiilor legale care decurg 
din aceasta. În măsura posibilului, 
autoritatea competentă recuperează de la 
operatorul anterior orice costuri suportate. 

Or. de

Justificare

Servește la transferul răspunderii pe cât posibil către operator și reduce povara pentru 
autoritățile publice.
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Amendamentul 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă recuperează de la operatorul anterior orice costuri suportate. În mod 
normal, condițiile acestor recuperări vor fi definite de către fiecare sistem legislativ la nivel 
național.

Amendamentul 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După retragerea unei autorizaţii în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă fie emite o nouă autorizaţie de 
stocare, fie închide situl de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c). Până la emiterea unei noi 
autorizaţii de stocare, autoritatea 
competentă preia responsabilitatea pentru 
situl de stocare, inclusiv a obligaţiilor 

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

de stocare, în timp ce responsabilitatea 
generală rămâne în sarcina operatorului. 
Autoritatea competentă este îndreptăţită să 
recupereze de la operatorul anterior orice 
costuri suportate.

Or. en

Justificare

Atunci când operatorul nu îndeplinește condițiile autorizației, acesta ar trebui să rămână 
răspunzător. Transferul tuturor obligațiilor legale rezultante către autoritatea competentă 
trimite un semnal negativ operatorilor potențiali.

Amendamentul 309
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Exportul de CO2

(1) În cazul în care se exportă CO2 din 
Comunitate către o ţară terţă în scopul 
stocării geologice, titularul înaintează o 
cerere de autorizaţie de export către 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine.
(2) Autoritatea competentă din statul 
membru de origine informează 
autoritatea competentă din ţara de 
destinaţie şi îi solicită aprobarea.
(3) Autoritatea competentă din statul 
membru de origine poate acorda 
autorizaţia de export doar în cazul în 
care:
(a) autoritatea competentă din ţara de 
destinaţie şi-a dat consimţământul;
(b) se poate garanta că stocarea geologică 
a CO2 în ţara de destinaţie se efectuează 
conform cerinţelor stabilite în prezenta 
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directivă;
(c) stocarea geologică a CO2 este 
reglementată de un sistem de 
comercializare a cotelor de emisii în ţara 
de destinaţie care este corelat cu Sistemul 
comunitar de comercializare a cotelor de 
emisii instituit în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE.
(4) Nu se va autoriza exportul de CO2 fără 
acordul expres al Comisiei.
5. Autorizaţia de export poate fi acordată 
pentru mai multe operaţiuni de export 
pentru o cantitate de CO2 convenită 
anterior şi pe o perioadă de timp de până 
la un an, cu condiţia ca aceste operaţiuni 
să se desfăşoare în aceleaşi condiţii de 
captare, transport şi stocare.

Or. en

Justificare

Obiectivul acestei propuneri este atenuarea costurilor birocratice și modernizarea procedurii 
de autorizare a exporturilor care poate acoperi mai multe acte de export. Este impusă o 
limită pentru perioada autorizării, ceea ce oferă posibilitatea monitorizării regulate a 
operațiunilor și a actualizării regulate a condițiilor stipulate în autorizația de export.

Amendamentul 310
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un flux de CO2 conţine preponderent
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deşeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conţine urme de substanţe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentraţiile acestor substanţe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influenţa în 

(1) Un flux de CO2 ar trebui să conţină
cel puţin 99,9 % dioxid de carbon. În acest 
sens, nu se pot adăuga deşeuri sau alte 
materii în scopul eliminării lor. Această 
valoare poate fi revizuită în conformitate 
cu procedura de revizuire prevăzută la 
articolul 36a pe baza viitoarelor 
descoperiri ştiinţifice.
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mod negativ integritatea sitului de stocare 
şi a infrastructurii respective de transport 
şi care ar prezenta un risc semnificativ 
pentru mediu sau ar încălca cerinţele 
legislaţiei comunitare aplicabile.

Or. en

Justificare

Riscurile la adresa integrității proiectelor de stocare pe termen lung ar putea crește 
semnificativ dacă se efectuează eliminarea simultană a unor cantități substanțiale de 
impurități odată cu dioxidul de carbon.  Impurități cum ar fi oxizii de sulf cresc riscul de 
scurgeri și pun astfel în pericol principalul scop declarat al CSC.  În plus, impuritățile din 
fluxul de CO2 pot avea un impact practic asupra transportului și stocării CO2, precum și 
efecte potențiale asupra sănătății, siguranței și mediului.  Tehnologiile stabilite aplicate fie 
înainte, fie după ardere pot purifica fluxurile de CO2 în proporție de peste 99,9%, astfel cum 
a confirmat raportul special al IPCC cu privire la CSC.

Amendamentul 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un flux de CO2 conţine cel puţin 
98%dioxid de carbon şi nu conţine 
substanţe corozive, precum H2S şi SO2. În 
acest sens, nu se pot adăuga deşeuri sau 
alte materii în scopul eliminării lor. 

Or. en
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Justificare

Fluxurile de CO2 ar trebui să fie cât mai pure posibil și nu ar trebui să conțină substanțe 
corozive, deoarece acestea dau naștere la riscuri sporite atât în timpul transportului, cât și pe 
perioada stocării. 

Amendamentul 312
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un flux de CO2 conţine preponderent
şi, pe teritoriul Uniunii Europene, cel 
puţin 90% dioxid de carbon. În acest sens, 
nu se pot adăuga deşeuri sau alte materii în 
scopul eliminării lor. Cu toate acestea, un 
flux de CO2 poate conţine urme de 
substanţe conexe provenind de la sursă sau 
din procesul de captare sau injectare şi 
acestora li se pot adăuga oligoelemente 
pentru a facilita monitorizarea şi 
verificarea migrării de CO2. Concentraţiile 
acestor substanţe vor fi inferioare 
nivelurilor care ar influenţa în mod negativ 
integritatea sitului de stocare şi a 
infrastructurii respective de transport şi 
care ar prezenta un risc pentru mediu sau ar 
încălca cerinţele legislaţiei comunitare 
aplicabile.

Or. en

Justificare

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention.  The word 'overwhelmingly'  is retained but a stricter definition inserted 
to apply solely within the EU.  A higher figure than 90% would prevent the development of 
some of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.
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Amendamentul 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un flux de CO2 conţine cel puţin 90%
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deşeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conţine urme de substanţe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentraţiile acestor substanţe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influenţa în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
şi a infrastructurii respective de transport şi 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerinţele legislaţiei 
comunitare aplicabile.

Or. en

Justificare

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.
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Amendamentul 314
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un flux de CO2 nu poate fi acceptat 
decât în condiţiile respectării 
următoarelor cerinţe:  nu se pot adăuga 
deşeuri sau alte materii în scopul eliminării 
lor; cu toate acestea, un flux de CO2 poate 
conţine urme de substanţe conexe 
provenind de la sursă sau din procesul de 
captare sau injectare. Concentraţiile acestor 
substanţe vor fi inferioare nivelurilor care 
ar influenţa în mod negativ integritatea 
sitului de stocare şi a infrastructurii 
respective de transport şi care ar prezenta 
un risc semnificativ pentru mediu sau ar 
încălca cerinţele legislaţiei comunitare 
aplicabile. Concentraţiile maxime admise 
pentru aceste substanţe se determină în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 28 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Criteriile cu caracter foarte general și prevederea conform căreia fluxul de CO2 trebuie să 
constea „preponderent din dioxid de carbon” nu sunt suficiente pentru asigurarea purității 
fluxului de CO2. Concentrația maximă permisă de substanţe poluante ar trebui determinată 
prin intermediul unei proceduri de comitologie.

Amendamentul 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deşeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conţine urme de substanţe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare şi 
substanţe necesare transportării din 
motive de siguranţă. Concentraţiile acestor 
substanţe vor fi inferioare nivelurilor care 
ar influenţa în mod negativ integritatea 
sitului de stocare şi a infrastructurii 
respective de transport şi care ar prezenta 
un risc semnificativ pentru mediu sau ar 
încălca cerinţele legislaţiei comunitare 
aplicabile.

Or. de

Amendamentul 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un flux de CO2 conţine preponderent 
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deşeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conţine urme de substanţe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare şi 
substanţe necesare transportării din 
motive de siguranţă. Concentraţiile acestor 
substanţe vor fi inferioare nivelurilor care 
ar influenţa în mod negativ integritatea 
sitului de stocare şi a infrastructurii 
respective de transport şi care ar prezenta 
un risc semnificativ pentru mediu sau ar 
încălca cerinţele legislaţiei comunitare 
aplicabile.

Or. en
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Justificare

Completare necesară.

Amendamentul 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un flux de CO2 conţine cel puţin 90%
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deşeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conţine urme de substanţe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentraţiile acestor substanţe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influenţa în 
mod negativ integritatea sitului de stocare
şi a infrastructurii respective de transport şi 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerinţele legislaţiei 
comunitare aplicabile.

Or. en

Justificare

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage. 
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Amendamentul 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
monitorizează instalaţiile de injectare şi 
complexul de stocare (inclusiv, acolo unde 
este posibil, masa de CO2) şi, după caz, 
mediul înconjurător, pentru:

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
monitorizează instalaţiile de injectare şi 
complexul de stocare, în special masa de 
CO2 şi, după caz, mediul înconjurător, 
pentru:

Or. en

Justificare

Cea mai importantă sarcină legată de siguranța unui complex de stocare este monitorizarea 
poziției și mișcărilor dioxidului de carbon injectat.

Amendamentul 319
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
monitorizează instalaţiile de injectare şi 
complexul de stocare (inclusiv, acolo unde 
este posibil, masa de CO2) şi, după caz,
mediul înconjurător, pentru:

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
monitorizează în timp real instalaţiile de 
injectare şi complexul de stocare (inclusiv, 
acolo unde este posibil, masa de CO2) şi 
mediul înconjurător, pentru: 

Or. en

Justificare

Monitorizarea în timp real este necesară pentru a permite autorităților competente să se 
asigure că operatorul respectă cerințele directivei.
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Amendamentul 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a compara în situl de stocare 
comportamentul curent al CO2 cu cel 
rezultat în urma modelării;

(a) a compara în situl de stocare 
comportamentul curent al CO2 şi al apei 
din cadrul formaţiunii cu cel rezultat în 
urma modelizării;

Or. de

Justificare

Pe lângă comportamentul dioxidului de carbon, orice modificare a apei de zăcământ din situl 
de stocare trebuie monitorizată, în parte pentru a observa orice efecte de deplasare.

Amendamentul 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 de CO2 şi a 
substanţelor puse în mişcare de acesta;

Or. de

Justificare

Detectarea substanțelor puse în mișcare sub fundul mării de scurgerile de CO2 este una 
dintre obligațiile privind monitorizarea și supravegherea în temeiul anexei 4 a Protocolului 
la Convenția pentru prevenirea poluării marine prin deversare de deșeuri și alte materiale 
(Protocolul de la Londra). Din moment ce directiva se aplică în domenii care intră de 
asemenea sub incidența Protocolului de la Londra, legislația internațională cere extinderea 
obligativității de monitorizare în vederea includerii acestor substanțe.
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Amendamentul 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a detecta efectele negative 
semnificative pentru mediul înconjurător, 
pentru populaţia umană sau pentru 
utilizatorii biosferei înconjurătoare;

(d) a detecta efectele negative pentru 
mediul înconjurător, pentru apa care face 
parte din ciclul hidrologic, pentru 
populaţia umană sau pentru utilizatorii 
biosferei înconjurătoare;

Or. de

Justificare

Formularea existentă de la litera (d) este prea generală. Noua formulare este mai precisă și 
include în domeniul de aplicare a directivei partea de formare a apei din cadrul ciclului 
hidrologic.

Amendamentul 323
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a detecta efectele negative 
semnificative pentru mediul înconjurător, 
pentru populaţia umană sau pentru 
utilizatorii biosferei înconjurătoare;

(d) a detecta efectele negative 
semnificative pentru mediul înconjurător, 
pentru populaţia locală sau pentru 
utilizatorii părţii exterioare a complexului 
de stocare şi al biosferei înconjurătoare şi 
al părţii subterane a geosferei acesteia;

Or. pl

Justificare

Este necesară o definiție mai precisă a mediului înconjurător.
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Amendamentul 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) a determina dacă CO2 stocat va fi 
reţinut complet în viitorul indefinit.

(f) a actualiza evaluarea siguranţei şi a 
integrităţii sitului de stocare pe termen 
scurt şi lung, pe baza criteriilor de 
evaluare cantitativă ce urmează să fie 
stabilite în orientările menţionate la 
articolul 4 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Textul propus de Comisie este prea ambiguu. Sunt necesare criterii specifice cantitative de 
evaluare.

Amendamentul 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul stocării geologice în 
subsolul marin, cerinţele de monitorizare 
stabilite la alineatul (1) sunt adaptate şi 
mai mult la incertitudinea şi dificultăţile 
de exploatare legate de gestionarea 
tehnologiei CSC în mediul marin.

Or. en

Justificare

Trebuie luate toate măsurile pentru a evita producerea de pagube de către depozitele de CO2 
în mediul marin.
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Amendamentul 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Monitorizarea se bazează pe un plan de 
monitorizare conceput de către operator în 
conformitate cu cerinţele enunţate în anexa 
II, înaintate autorităţii competente şi 
aprobate de aceasta, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5) şi cu articolul 9 
alineatul (5). Planul se actualizează în 
conformitate cu cerinţele stabilite la anexa 
II şi în orice caz o dată la cinci ani pentru a 
lua în considerare progresele tehnice. 
Planurile actualizate sunt înaintate din nou 
spre aprobare autorităţii competente.

(2) Monitorizarea se bazează pe un plan de 
monitorizare conceput de către operator în 
conformitate cu cerinţele enunţate în anexa 
II, înaintate autorităţii competente şi 
aprobate de aceasta, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5) şi cu articolul 9 
alineatul (5). În sarcina autorităţii 
competente intră, de asemenea, validarea 
şi verificarea. Planul se actualizează în 
conformitate cu cerinţele stabilite la anexa 
II şi în orice caz o dată la cinci ani pentru a 
lua în considerare progresele tehnice. 
Planurile actualizate sunt înaintate din nou 
spre aprobare autorităţii competente.

Or. en

Justificare

Monitorizarea trebuie însoțită de o procedură de verificare și validare, pentru a asigura 
stocarea în condiții de siguranță.

Amendamentul 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu o frecvenţă care urmează a fi stabilită 
de autoritatea competentă şi în orice caz cel 
puţin o dată pe an, operatorul înaintează 
autorităţii competente:

Cu o frecvenţă care urmează a fi stabilită 
de autoritatea competentă şi în orice caz cel 
puţin o dată pe an, operatorul înaintează 
autorităţii competente, într-un format de 
raportare armonizat, pentru a asigura 
coerenţa şi transparenţa informaţiilor 
prezentate:
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Or. en

Justificare

Este necesar un format comun de raportare pentru a asigura consecvența și transparența.

Amendamentul 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inspecţiile de rutină se desfăşoară cel 
puţin o dată pe an. Cu ocazia inspecţiilor 
se examinează instalaţiile de injectare şi 
monitorizare relevante, precum şi întreaga 
gamă de efecte conexe asupra mediului din
complexul de stocare.

(3) Inspecţiile de rutină se desfăşoară o 
dată pe an în primii zece ani după ce s-a 
început injectarea şi după aceea ori de 
câte ori consideră necesar autoritatea 
competentă. Cu ocazia inspecţiilor se 
examinează instalaţiile de injectare şi 
monitorizare relevante, precum şi întreaga 
gamă de efecte conexe asupra mediului din 
complexul de stocare.

Or. en

Amendamentul 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că în cazul 
unor nereguli semnificative sau al unor 
scurgeri care ar putea avea un impact 
negativ asupra sănătăţii sau mediului,
conform definiţiei criteriilor ce urmează a 
fi stabilite prin orientările menţionate la 
articolul 4 alineatul (3), operatorul 
notifică imediat autoritatea competentă şi 
ia măsurile corective necesare.
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Or. en

Justificare

Sunt necesare criterii măsurabile concrete și orientări de referință.

Amendamentul 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Măsurile corective menţionate la 
alineatul (1) se întreprind pe baza unui plan 
de măsuri corective înaintat autorităţi 
competente şi Comisiei şi aprobat de către 
acestea în conformitate cu articolul 7 
alineatul (6) şi cu articolul 9 alineatul (6);
Măsurile respectiv se publică.

Or. en

Justificare

Evaluarea obligatorie la nivel comunitar este necesară pentru asigurarea consecvenței în 
punerea în aplicare a cerințelor. Cetățenii trebuie să aibă acces neîngrădit la aceste 
informații.

Amendamentul 331
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă îi poate solicita
în orice moment operatorului să întreprindă 
măsuri corective suplimentare sau diferite 
de cele prevăzute în planul de măsuri 
corective. Autoritatea competentă poate, de 

(3) Autoritatea competentă îi poate impune
în orice moment operatorului să întreprindă 
măsuri corective suplimentare sau diferite 
de cele prevăzute în planul de măsuri 
corective. Autoritatea competentă poate, de 
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asemenea, să întreprindă măsuri corective 
ea însăşi urmând să recupereze costurile de 
la operator.

asemenea, să întreprindă măsuri corective 
ea însăşi urmând să recupereze costurile de 
la operator.

Or. en

Justificare

Există o diferență semnificativă între solicitare și impunere. 
„Impunerea” va consolida poziţia autorității competente.

Amendamentul 332
Adam Gierek

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 
întreţinere, monitorizare, control, raportare 
şi măsuri corective, în conformitate cu 
cerinţele din prezenta directivă, precum şi 
responsabil pentru toate obligaţiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziţii legislative 
comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorităţii competente în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Operatorul răspunde şi de sigilarea 
sitului de stocare şi de demontarea 
instalaţiilor de injectare.

(2) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (a) sau 
(b), operatorul rămâne responsabil pentru 
întreţinere, monitorizare, control, raportare 
şi măsuri corective, în conformitate cu 
cerinţele din prezenta directivă, precum şi 
responsabil pentru toate măsurile care 
rezultă din obligaţiile şi alte dispoziţii 
legislative comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru complexul de 
stocare este transferată autorităţii 
competente a statului membru în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Operatorul răspunde, înainte de acest 
transfer, şi de sigilarea şi garantarea 
siguranţei sitului de stocare şi de 
demontarea tuturor instalaţiilor.

Or. pl

Justificare

Odată cu închiderea acestora, răspunderea pentru siturile geologice de stocare pentru CO2 
ar trebui să revină unei autorități (naționale) locale, conform legislației comunitare și 
legislației statelor membre relevante.
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Amendamentul 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
întreţinere, monitorizare, control, raportare 
şi măsuri corective, în conformitate cu 
cerinţele din prezenta directivă, precum şi 
responsabil pentru toate obligaţiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziţii legislative 
comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorităţii competente în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Operatorul răspunde şi de sigilarea 
sitului de stocare şi de demontarea 
instalaţiilor de injectare. 

(2) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (a) sau 
(b), operatorul rămâne responsabil pentru 
întreţinere, monitorizare, control, raportare 
şi măsuri corective, în conformitate cu 
cerinţele din prezenta directivă, precum şi 
responsabil pentru toate obligaţiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziţii legislative 
comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorităţii competente în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Operatorul răspunde şi de sigilarea 
sitului de stocare şi de demontarea 
instalaţiilor de injectare. Operatorul ar 
trebui să rămână responsabil timp de cel 
puţin 100 de ani de la închiderea unui sit.

Or. en

Justificare

Conform geologilor, pot interveni probleme și la 100 de ani după închiderea unui sit de 
stocare.

Amendamentul 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
întreţinere, monitorizare, control, raportare 
şi măsuri corective, în conformitate cu 

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

cerinţele din prezenta directivă, precum şi 
responsabil pentru toate obligaţiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziţii legislative 
comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorităţii competente în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4). Închiderea nu este considerată 
terminată decât după ce operatorul 
termină sigilarea sitului de stocare şi 
demontarea instalaţiilor de injectare.

Or. de

Justificare

Acest amendament este necesar, pe de o parte, pentru a permite aplicarea articolului 18 
alineatul (1) și, pe de altă parte, pentru a împiedica transferul către autoritatea competentă al 
răspunderii pentru situl de stocare închis înainte de sigilarea completă a sitului și de 
demontarea tuturor instalațiilor de injectare conform articolului 18 alineatul (1). 

Amendamentul 335
Adam Gierek

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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Cerinţele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorităţii competente şi aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi cu articolul 9 alineatul (7), 

(4) După închiderea unui sit de stocare în 
conformitate cu alineatul 1 litera (c), 
autoritatea competentă a statului membru 
rămâne responsabilă pentru întreţinere, 
monitorizare şi control, precum şi
raportare şi măsuri corective, în 
conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Autoritatea este, de asemenea,
responsabilă pentru toate obligaţiile care îi 
revin în temeiul altor dispoziţii legislative 
comunitare şi naţionale relevante, inclusiv 
monitorizarea procesului îndelungat de 
neutralizare chimică a CO2 în cadrul 



PE409.631v01-00 78/81 AM\734310RO.doc

RO

plan care este actualizat după cum este 
necesar.

structurilor geologice. Cerinţele aferente 
etapei de post-închidere în conformitate cu 
prezenta directivă se îndeplinesc pe baza 
planului provizoriu pentru etapa de post-
închidere înaintat autorităţii competente a 
statului membru şi aprobat de către 
aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi cu articolul 9 alineatul (7), 
plan care este actualizat după cum este 
necesar.

Or. pl

Justificare

Sunt necesare informații cu privire la progresul neutralizării chimice a CO2, ținând cont de 
interesele viitoare legate de exploatarea zonelor marcate pentru a deveni situri de stocare.

Amendamentul 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Cerinţele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorităţii competente şi aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi 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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă şi din alte dispoziţii legislative 
comunitare relevante, în timp ce 
responsabilitatea generală rămâne în 
sarcina operatorului. Cerinţele aferente 
etapei de post-închidere în conformitate cu 
prezenta directivă se îndeplinesc pe baza 
planului provizoriu pentru etapa de post-
închidere înaintat autorităţii competente şi 
aprobat de către aceasta în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (7) şi cu articolul 9 
alineatul (7), plan care este actualizat după 
cum este necesar.
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Or. en

Justificare

Transferul tuturor obligațiilor legale rezultante către autoritatea competentă trimite un 
semnal negativ operatorilor potențiali. Alte dispoziții ale legislației comunitare, în principal 
cele ale Directivei 2004/35/CE, trebuie aplicate pentru crearea unui sistem de răspundere 
apropiat de principiul „cine poluează, plătește”.

Amendamentul 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Cerinţele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorităţii competente şi aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi 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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Cerinţele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorităţii competente şi aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi cu articolul 9 alineatul (7), 
plan care este actualizat după cum este 
necesar. În cazul în care autoritatea 
competentă întreprinde aceste măsuri, 
impută costurile operatorului. În cazul în 
care acest lucru nu este fezabil, se recurge 
la garanţia financiară constituită în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Conform alineatului (4), în cazul retragerii timpurii a unei autorizații de stocare (pentru 
nereguli semnificative sau lipsa de fiabilitate a operatorului), sarcina gestiunii post-închidere 
va fi transferată autorității competente. Atunci când un sit este închis în conformitate cu 
procedurile obișnuite, operatorul rămâne în continuare responsabil (articolul 17 alineatul 
(2)). Este necesar prin urmare ca, în cazul închiderii pentru nerespectarea obligațiilor, 
operatorul să rămână de asemenea responsabil și ca autoritatea să aibă drept la compensații 
și dreptul la o cale de atac împotriva acestuia (astfel cum este cazul în articolul 16) sau ca 
obligațiunile financiare să fie folosite în acest scop.

Amendamentul 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Cerinţele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorităţii competente şi aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi 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 întreţinere, 
monitorizare, control şi măsuri corective, 
în conformitate cu cerinţele din prezenta 
directivă, precum şi responsabilă pentru 
toate obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor dispoziţii legislative comunitare 
relevante. Cerinţele aferente etapei de post-
închidere în conformitate cu prezenta 
directivă se îndeplinesc pe baza planului 
provizoriu pentru etapa de post-închidere 
înaintat autorităţii competente şi aprobat de 
către aceasta în conformitate cu articolul 7 
alineatul (7) şi cu articolul 9 alineatul (7), 
plan care este actualizat după cum este 
necesar. Operatorul încă este responsabil 
în privinţa sitului din punct de vedere 
juridic şi financiar şi ar trebui să asigure 
securitatea financiară sau măsuri 
echivalente în conformitate cu articolul 
19 alineatul (2) litera (b) subpunctul (ii).
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Justificare

Operatorul acoperă costurile dacă apar eventuale avarii după închiderea sitului de stocare.
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