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Amendamentul 1
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că scopul politicilor europene 
în domeniul climei ar trebui să fie 
reducerea la nivel mondial a emisiilor de 
gaze cu efect de seră;

1. subliniază că scopul politicilor europene 
în domeniul climei ar trebui să fie 
garantarea faptului că Comunitatea este 
adaptată în mod optim la schimbările 
climatice ce au loc pe teritoriul său din 
toate punctele de vedere: economic, social 
și al protecției mediului;

Or. pl

Amendamentul 2
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește Raportul special al 
Comitetului Interguvernamental pentru 
Schimbare Climatică (IPCC) din anul 
2005 privind captarea și stocarea 
dioxidului de carbon , care a identificat 
tehnologiile de captare și sechestrare 
(CSC) ca fiind promițătoare în ceea ce 
privește reducerea rapidă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră la nivel mondial și ca 
oferind posibilitatea de a realiza o 
reducere de până la 55/% până în 2100;

Or. en
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Amendamentul 3
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că în majoritatea 
previziunilor se estimează că, în ceea ce 
privește aprovizionarea cu energie 
primară, combustibilii fosili vor fi în 
continuare sursa dominantă, cel puțin 
până la jumătatea secolului, prin urmare, 
CSC reprezintă o tehnologie 
complementară indispensabilă pentru 
atingerea obiectivului stabilit de reducere 
a emisiilor de CO2 până în 2050, 
împreună cu dezvoltarea surselor de 
energie regenerabilă și cu realizarea unor 
progrese în materie de eficiență 
energetică;

Or. en

Amendamentul 4
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. reamintește angajamentul asumat de 
Consiliul European din 8 și 9 martie 2007 
de a stimula construcția și punerea în 
funcțiune, până în 2015, a cel mult 12 
centrale electrice demonstrative care să 
folosească tehnologii durabile de utilizare 
a combustibililor fosili în generarea de 
energie electrică comercială; 

Or. en
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Amendamentul 5
Rebecca Harms

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că, deși captarea și stocarea 
dioxidului de carbon (CSC) este o 
tehnologie de prevenire a poluării, aceasta 
poate deveni o parte integrantă a politicilor 
europene în domeniul climei; evidențiază 
totuși că aceasta nu ar trebui să conducă la 
o scădere a măsurilor de eficiență 
energetică și a investițiilor în surse 
regenerabile de energie;

2. consideră că, deși captarea și stocarea 
dioxidului de carbon (CSC) este o 
tehnologie de prevenire a poluării, aceasta 
poate deveni o parte integrantă a politicilor 
europene în domeniul climei, cu condiția 
garantării siguranței și integrității 
mediului pe parcursul întregului proces; 
evidențiază totuși că aceasta nu ar trebui să 
conducă la o scădere a măsurilor de 
eficiență energetică și a investițiilor în 
surse regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 6
Rebecca Harms

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. evidențiază că ar trebui stabilite criterii 
obligatorii, stricte, pentru siguranța pe 
termen lung a siturilor de stocare;

4. evidențiază că ar trebui stabilite criterii 
obligatorii, stricte, pentru siguranța pe 
termen lung și pentru permanentizarea
siturilor de stocare;

Or. en

Amendamentul 7
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța majoră a unei 
demonstrații timpurii a CSC la scară 
industrială în UE, pentru a asigura 
utilizarea comercială la scară largă a 
tehnologiilor CSC în condiții de siguranță 
pentru mediu, începând cu 2020, la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 8
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, datorită costurilor 
tehnologice și financiare ridicate, 
tehnologia CSC va contribui la o structură 
energetică alcătuită din câteva centrale 
electrice de dimensiuni mari, deși micile 
centrale descentralizate de cogenerare sunt 
mai potrivite pentru obținerea unei creșteri 
de 20 % a randamentului energetic în 
Europa;

7. consideră că, datorită costurilor 
tehnologice și financiare ridicate, 
tehnologia CSC ar putea contribui la o 
structură energetică alcătuită din câteva 
centrale electrice de dimensiuni mari, deși 
micile centrale descentralizate de 
cogenerare sunt mai potrivite pentru 
obținerea unei creșteri de 20 % a 
randamentului energetic în Europa;

Or. pl

Amendamentul 9
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că tehnologia CSC reduce 
eficiența centralelor electrice și va conduce 
la creșterea utilizării cărbunelui la nivel 

8. consideră că tehnologia CSC reduce 
eficiența centralelor electrice și va conduce 
la creșterea utilizării cărbunelui la nivel 
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global; global; prin urmare, consideră că 
utilizarea CSC ar trebui limitată la 
unitățile de conversie cărbune-gaz, cu 
posibilitatea de a utiliza soluții mai 
eficiente în centralele de cogenerare și 
trigenerare;

Or. en

Amendamentul 10
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. Consideră că este atât logic, cât și vital 
ca în cadrul sectorului energiei pe bază de 
cărbune să se utilizeze la scară largă cele 
mai recente tehnologii de ardere a 
cărbunelui cu emisii scăzute de carbon, 
ceea ce asigură o producție de energie 
foarte eficientă și are un impact 
considerabil mai scăzut asupra mediului;

Or. pl

Amendamentul 11
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că intensificarea gradului de 
utilizare a cărbunelui va duce la o 
creștere a poluării aerului, inclusiv la 
emisii de dioxid de sulf (SO2), oxid de 
azot (NOx), monoxid de carbon (CO), 
praf și mercur;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 12
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că intensificarea gradului de 
utilizare a cărbunelui va duce la o creștere 
a poluării aerului, inclusiv la emisii de 
dioxid de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), 
monoxid de carbon (CO), praf și mercur;

9. subliniază că intensificarea gradului de 
ardere a cărbunelui va duce la o creștere a 
poluării aerului, inclusiv la emisii de dioxid 
de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), 
monoxid de carbon (CO), praf și mercur;

Or. en

Amendamentul 13
Rebecca Harms

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. propune ca cercetarea în domeniul 
tehnologiei CSC să fie finanțată de către 
sectorul producției de energie electrică și 
alți utilizatori și ca fondurile publice să fie 
folosite doar pentru cercetarea în vederea 
stabilirii normelor de siguranță, mediu și 
monitorizare necesare; 

11. propune ca cercetarea în domeniul 
tehnologiei CSC să fie finanțată de către 
sectorul producției de energie electrică și 
alți utilizatori și ca fondurile publice să fie 
folosite doar pentru cercetarea în vederea 
stabilirii normelor de siguranță, mediu și 
monitorizare necesare; insistă, de 
asemenea, ca orice finanțare publică a 
CSC să fie însoțită de acorduri privind 
drepturile de proprietate intelectuală 
comune; 

Or. en

Amendamentul 14
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 12
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Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că utilizarea tehnologiei CSC 
ar trebui să fie rezultatul concurenței și că 
CSC nu ar trebui să fie subvenționată; 
consideră că instalațiile CSC ar trebui să 
fie finanțate de sectorul producției de 
energie electrică atunci când acestea 
reprezintă cea mai potrivită soluție pentru 
reducerea emisiilor de CO2;

12. consideră că utilizarea tehnologiei CSC 
ar trebui să fie rezultatul concurenței cu 
alte mijloace de control, în limitele 
convenite în ceea ce privește emisiile de 
gaze cu efecte de seră, și că CSC nu ar 
trebui să fie subvenționată; consideră că 
instalațiile CSC ar trebui să fie finanțate de 
sectorul producției de energie electrică 
atunci când acestea reprezintă cea mai 
potrivită soluție pentru reducerea emisiilor 
de CO2;

Or. en

Amendamentul 15
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. consideră că CSC este o tehnologie 
energetică generată de necesitatea de a 
combate schimbările climatice și că 
viabilitatea sa economică depinde în 
totalitate de prețul CO2; consideră că 
sistemul de comercializare a emisiilor 
(ETS) este, prin urmare, un instrument 
potrivit pentru a stabili un mecanism 
temporar de demonstrație a proiectelor, 
care să ofere stimulentele necesare pentru 
a permite investițiile timpurii in 
programele demonstrative CSC;

Or. en
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Amendamentul 16
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. propune ca în directiva EU ETS să se 
stabilească o rezervă de până la 500 de 
milioane de cote, care să fie alocate 
proiectelor demonstrative comerciale la 
scară largă a căror activitate este captarea 
și stocarea geologică a dioxidului de 
carbon pe teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 17
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 12c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. solicită Comisiei să prezinte 
propunerile legislative necesare pentru a 
stabili procedurile de identificare și 
aprobare a proiectelor demonstrative, 
precum și acordarea cotelor proiectelor 
demonstrative, luând în considerare 
următoarele criterii;
- garantarea dezvoltării unei game largi 
de tehnologii CSC la cele mai avantajoase 
costuri, în locații echilibrate din punct de 
vedere geografic, în cadrul UE;
- alocarea cotelor trebuie să se bazeze pe 
verificări cu privire la stocarea geologică 
a dioxidului de carbon;
- inițiativelor mai timpurii și tehnologiilor 
mai complexe, și/sau configurațiilor de 
transport și stocare ar trebui să li se 
acorde stimulente mai consistente;
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- garantarea faptului că proiectele 
demonstrative echilibrează necesitatea 
acoperirii cheltuielilor și previne riscul 
unor profituri neașteptate, explorând în 
același timp rolul Băncii Europene de 
Investiții în acest domeniu;
- funcționarea mecanismului proiectelor 
demonstrative ar trebui limitată atât în 
ceea ce privește durata, cât și volumul, 
astfel încât să se evite sprijinirea 
sectorului timp îndelungat.

Or. en
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