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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La communication de la Commission concernant la réalisation de l'objectif communautaire de 
limitation du réchauffement de la planète à 2° C explique que pour obtenir une réduction de 
50% des émissions de CO2 dans le monde d'ici à 2050, les émissions des pays développés 
devront être réduites de 30% d'ici à 2020, puis de 60 à 80% d'ici à 2050. Pour que ces 
objectifs soient réalisables, il est nécessaire d'exploiter toutes les options  de réduction des 
émissions comme les incitations à la limitation de notre consommation d’énergies fossiles, le 
remplacement des énergies fossiles  par d’autres énergies alternatives ou le captage et le 
stockage du CO2 (CSC).

Le stockage du CO2 consiste à limiter les rejets de CO2 dans l’atmosphère en captant ce gaz 
dès sa source de production puis en le stockant dans le sous sol où il ne pourra plus influer sur 
le réchauffement climatique planétaire. Cette solution présente l’avantage d’apporter une 
réponse au problème de l’émission des gaz à effet de serre dès sa source. Cependant, cette 
technologie doit répondre à des exigences accrues en matière de sélection  et de gestion 
appropriées des sites afin de réduire au maximum les risques de fuites.

La séquestration du carbone sera surtout utile pour les grandes installations industrielles, telles 
que les centrales électriques alimentées par les combustibles fossiles liquides (pétrole), solides 
(charbon) et gazeux (gaz naturel), les raffineries de gaz, les usines de production de 
fertilisants et autres sites qui produisent de grandes quantités de CO2. Il est nécessaire de 
rappeler que les émissions des centrales électriques à charbon, représentent un quart des 
émissions de CO2 en Europe et une grande partie de la croissance des émissions en Asie. Vu 
les perspectives de multiplication des centrales à charbon en Europe et dans le monde entier, 
il y a un grand intérêt au développement de technologies de captage et de stockage géologique 
du CO2.

Il reste à réduire le prix de cette technologie. Le coût de la filière CSC comprend d'une part 
les dépenses d'infrastructures pour le captage, le transport et le stockage du CO2 et d'autre 
part, les coûts d'exploitation de ces infrastructures en vue de stocker le CO2. En effet, le 
captage, le transport et l'injection du CO2 nécessite une certaine quantité d'énergie. Au prix 
actuel de la technologie, l'investissement préalable est majoré de 30 à 70% par rapport aux 
centrales "classiques". Quant aux frais d'exploitation, ils dépassent largement ceux des 
centrales à charbon non équipées de la technologie de CSC.  Le CSC ne sera donc déployé 
que si le prix d'une tonne d'émission de CO2 évitée est inférieur au prix du carbone.

Le système communautaire d'échange des quotas d'émissions (SCEQE) sera le principal 
facteur d'incitation au déploiement du CSC. Dans le cadre du SCEQE, le CO2 capté et stocké 
dans de bonnes conditions de sécurité conformément au cadre juridique établi par l'Union 
européenne sera considéré comme n'ayant pas été émis. Selon les estimations réalisées pour 
l'analyse d'impact de la directive proposée, en admettant que le CSC est prévu dans le système 
communautaire d'échange des quotas d'émissions et en partant d'une hypothèse de 20% de 
réduction des émission de gaz à effet de serre d'ici 2020 , 7 millions de tonnes de CO2
pourraient être stockées en 2020 et jusqu'à 160 millions de tonnes en 2030. Les émissions de 
CO2 évitées en 2030 représenteraient environ 15 % des réductions requises en Europe.

Il sera essentiel de trouver des leviers financiers pour que l'initiative CSC se transforme en 
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action commune et dépasse le stade de structure de coordination d'un «réseau de projets». Les 
autorités publiques européennes et nationales devront aider les entreprises à couvrir les coûts 
initiaux pour le CSC, jusqu’à ce que cette technologie soit commercialement viable. Il faut 
considérer cet effort financier comme indispensable dans la période transitoire entre les 
actuelles énergies fossiles, qui occuperont encore une place dominante dans les prochaines 
décennies, et les énergies alternatives qui prendront progressivement le relais.

De nouvelles infrastructures devront être construites en Europe pour réussir cette transition.
Un effort de Recherche et Développement (R&D) doit être poursuivi mais il faut maintenant 
expérimenter ces technologies, afin de démontrer leur fiabilité, et construire des projets 
pilotes et des démonstrateurs dans l'Union européenne. Il faudra ainsi examiner les mesures 
pouvant être prises pour assurer la démonstration des technologies permettant d’utiliser les 
combustibles fossiles, et en particulier le charbon, dans l’optique du développement durable.
La Commission devra déterminer sur cette base quel est le meilleur moyen de soutenir la 
conception, la construction et l'exploitation d'un maximum de12 installations de
démonstration à grande échelle.

La technique du CSC ne peut devenir commercialement viable que si l'industrie et les 
organismes publics mettent en place en temps voulu des initiatives énergiques et des 
incitations commerciales fortes. Cette technologie doit permettre à l'UE d'occuper un rôle de 
premier plan au niveau mondial dans l'éventail diversifié de technologies énergétiques 
propres, efficaces et à faibles émissions de carbone.

La proposition de la Commission constitue une bonne base de discussion car elle fournit un 
cadre juridique plus claire et utile pour le stockage du CO2. Elle encadre aussi rigoureusement
le processus d'autorisation et de suivi : phasage, nature des éléments techniques à fournir à 
chaque étape, consultations, surveillance, prévention, mesures correctives en cas de problème, 
garanties financières, inspections, suivi, accès des tiers…Ce texte ne semble pas poser de 
problème insurmontable, sous réserve de quelques  ajustements et de quelques clarifications.

L’intérêt du CSC peut être fortement remis en cause dans la mesure où les Etats-membres 
auraient la possibilité de refuser tout stockage de CO2 et même toute recherche de stockage 
de CO2 sur tout ou partie de leur territoire. Il existe différents niveaux d’approches et 
d’enthousiasme pour la technologie du CSC selon les Etats. Un certain nombre d’Etats-
membres ne disposent d’ailleurs pas d’études précises sur les capacités ou lieux de stockage 
de leur territoire.

Au début de l’année 2007, la Commission proposait qu’une grande partie des usines émettant 
le plus de CO2 rendent leurs structures compatibles avec la technologie du CSC d’ici 2020.
Cette idée à été abandonnée sous prétexte que cette technologie ne serait pas intéressante 
financièrement à cette date. La future directive pourrait introduire une clause de rendez-vous 
afin de réviser la future directive. Cette révision pourrait rendre obligatoire à une date donnée 
le CSC à toutes les nouvelles installations de combustion de plus de 300 MW. L’obligation 
faite à chaque nouvelle installation de combustion de se préoccuper d’une future mise en 
œuvre du CSC (notion de prêt-à-capter) demeure relativement limitée si des objectifs clairs ne 
sont pas clairement fixés.

Des interrogations peuvent aussi se poser sur le délai très bref laissé à la phase d’exploration 
qui comprendrait notamment des essais d’injection de faibles quantités de CO2, pour enrichir 
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les études préalables à la demande de permis de stockage. L’expérience en matière de 
recherche de sites de stockage de gaz naturel semble démontrer que des durées beaucoup plus 
longues sont souvent nécessaires pour la phase d’exploration, dans un contexte géologique 
précis.

Il faut mener plus de recherches sur les éventuels effets sur l'environnement de la rétention de 
CO2 et des fuites dans les environnements marins et terrestres. Les questions de droits de 
propriété et de responsabilité en cas de fuites devraient être les plus épineuses.

Le CSC n'est pas une solution aussi populaire que l'énergie éolienne, marémotrice ou solaire.
De nouvelles évolutions, notamment en ce qui concerne le stockage, seront nécessaires et 
plusieurs obstacles devront ainsi être surmontés pour que le CSC devienne une technique de 
réduction des émissions de CO2 à part entière.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4 bis) În conformitate cu estimările 
realizate pentru a analiza impactul 
directivei propuse, pornind de la premisa 
că CSC este prevăzut în sistemul
comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie și pornind de la ipoteza unei 
reduceri cu 20% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2020, ar fi posibilă 
stocarea a 7 milioane de tone de CO2 în 
2020 și până la 160 milioane de tone în 
2030. Emisiile de CO2 evitate în 2030 ar 
reprezenta în jur de 15% din reducerile 
necesare în Europa.

Or. fr
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Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7 bis) Separat, toate componentele de 
captare, transport și stocare de CO2 au 
făcut obiectul unor proiecte 
demonstrative, dar mai rămâne ca acestea 
să fie integrate într-un proces complet de 
CSC și să se reducă costurile tehnologiei. 
Cele mai mare proiecte de stocare de CO2  
la care participă întreprinderi europene 
sunt proiectul Sleipner din Marea 
Nordului (Statoil) și proiectul In Salah 
din Algeria (Statoil, BP și Sonatrach). 
Celelalte proiecte demonstrative aflate în 
curs de derulare sunt proiectul Vattenfall 
din Schwartze Pumpe, Germania, și 
proiectul CSC al lui Total în bazinul 
Lacq, Franța. 

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7 ter) Este imperativ ca Uniunea 
Europeană să inițieze, de îndată ce este 
posibil, o acțiune de demonstrare a CSC, 
într-un cadru politic integrat, prevăzând 
în special activități punctuale de cercetare 
și dezvoltare prin intermediul unor 
proiecte-pilot și a unor măsuri de 
informare și sensibilizare a publicului. 
Dacă Uniunea Europeană își păstrează 
poziția de lider mondial în domeniul 
dezvoltării tehnologiilor CSC și dacă 
acestea sunt introduse rapid în mediul 
comercial, întreprinderile europene vor 
profita de noi debușee comerciale în țări 
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terțe cum ar fi China sau India.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare ar trebui înaintate 

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

licențele de exploatare și autorizațiile de 
stocare emise de autoritățile competente 
în temeiul prezentul directive, în termen 
de o lună de la acordarea 
licenței/autorizației de către autoritatea 
competentă.  Înainte de a emite o 
autorizație de stocare, statele membre pot 
cere Comisiei un aviz cu privire la 
proiectul lor de licență. Examinarea la 
nivel comunitar ar trebui să contribuie la 
asigurarea consecvenței în ceea ce privește 
punerea în aplicare a cerințelor din 
directivă în întreaga Comunitate și, de 
asemenea, la sporirea încrederii opiniei 
publice în tehnicile CSC, în special în 
fazele de început ale aplicării directivei.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv toate obligațiile legale 
care decurg din aceasta, ar trebui 
transferată autorității competente în cazul 
în care și atunci când toate elementele
disponibile indică faptul că, pe viitor,
dioxidul de carbon stocat va fi reținut 
complet și pe termen nedeterminat și că 
sunt îndeplinite toate cerințele menționate 
în autorizația de stocare. În acest sens, 
operatorul ar trebui să pregătească un 
raport care să dovedească îndeplinirea 
criteriului și să înainteze acest raport 
autorității competente pentru aprobarea 
transferului. Toate proiectele de decizii de 
aprobare ar trebui înaintate Comisiei pentru 
ca aceasta să poată emite o opinie 
referitoare la proiectele de decizii de 
aprobare în termen de trei luni de la 
depunerea lor. Autoritățile naționale ar 
trebui să ia în considerare această opinie în 
momentul luării unei decizii referitoare la 
aprobare și ar trebui să ofere justificări 
pentru orice deviere de la conținutul 
opiniei Comisiei. Examinarea proiectelor 
de decizie de aprobare ar trebui să 
contribuie la asigurarea consecvenței în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
cerințelor din directivă în întreaga 
Comunitate și, de asemenea, la sporirea 
încrederii opiniei publice în tehnicile CSC, 
în special în faza de început a aplicării 
directivei.

Or. fr
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Amendamentul 8

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
concurențială pe piața internă a energiei 
electrice și termice, în funcție de prețurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportună să se găsească 
modalități adecvate pentru ca utilizatorii 
potențiali să beneficieze de acest acces. 
Acest lucru ar trebui realizat într-un mod 
care urmează a fi stabilit de fiecare stat 
membru în parte, aplicând obiectivele 
accesului echitabil și deschis și luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport și de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil, precum și proporția obligațiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 
conformitate cu instrumentele juridice 
internaționale și cu legislația comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea și 
stocarea geologică a CO2. Statele membre 
ar trebui să instituie și mecanisme de 
soluționare a litigiilor pentru a permite 
soluționarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la rețelele de transport și la siturile 
de stocare a CO2.

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
concurențială pe piața internă a energiei 
electrice și termice, în funcție de prețurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportun să se găsească 
modalități adecvate pentru ca utilizatorii 
potențiali să beneficieze de acest acces în 
condiții care să nu implice discriminare. 
Acest lucru ar trebui realizat într-un mod 
care urmează a fi stabilit de fiecare stat 
membru în parte, aplicând obiectivele 
accesului echitabil și deschis și luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport și de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil, precum și proporția obligațiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 
conformitate cu instrumentele juridice 
internaționale și cu legislația comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea și 
stocarea geologică a CO2. Ar trebui să se 
prevadă un acces regulat la 
infrastructurile de transport ca o opțiune 
potrivită pentru operatori în cursul 
primilor ani de dezvoltare a CSC în 
scopuri comerciale. Statele membre ar 
trebui să instituie și mecanisme de 
soluționare a litigiilor pentru a permite 
soluționarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la rețelele de transport și la siturile 
de stocare a CO2.

Or. fr
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Scopul stocării geologice este reținerea 
permanentă a CO2, astfel încât să se 
prevină sau să se reducă pe cât posibil 
efectele negative asupra mediului, precum
și orice riscuri pentru sănătatea umană sau 
pentru alte utilizări ale solului sau ale 
subsolului.

Or. fr

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „explorare” înseamnă evaluarea 
complexelor potențiale de stocare prin 
intermediul unei proceduri specifice, 
inclusiv a unor activități precum efectuarea 
unor studii geologice prin mijloace fizice 
sau chimice și forarea în vederea obținerii 
de informații geologice cu privire la 
straturile din complexul potențial de 
stocare;

7. „explorare” înseamnă evaluarea 
complexelor potențiale de stocare prin 
intermediul unei proceduri specifice, 
inclusiv a unor activități precum efectuarea 
unor studii geologice prin mijloace fizice 
sau chimice și forarea în vederea obținerii 
de informații geologice cu privire la 
straturile din complexul potențial de 
stocare, precum și a unor teste de injecție 
pentru a permite caracterizarea sitului de 
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stocare;

Or. fr

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

11) „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare incompatibilă cu autorizația de 
stocare și care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului, a sănătății, 
a siguranței și a celorlalte utilizări ale 
solului sau subsolului;

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15 bis) „risc semnificativ de scurgere" 
înseamnă riscul apariției unei scurgeri 
care ar putea modifica mediul în mod 
semnificativ;

Or. fr

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu 

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

există riscuri semnificative de scurgere și 
în cazul în care nu există nicio posibilitate 
să se producă incidente semnificative 
negative pentru mediu sau sănătate sau 
pentru alte utilizări ale solului sau 
subsolului..

Or. fr

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru un volum determinat și pe o durată 
de maximum cinci ani. Această perioadă 
este reînnoită dacă, în cursul primei 
perioade de cinci ani, titularul autorizației 
a depus eforturi importante și continue de 
exploatare.

Or. fr

Amendamentul 16

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 și stocată, precum și sursele, 
compoziția fluxurilor de CO2 și debitele de 
injectare preconizate;

4) cantitatea totală de CO2 care poate fi 
injectată și stocată în funcție de 
caracteristicile sitului de stocare, precum 
și sursele, compoziția fluxurilor de CO2 și 
debitele de injectare preconizate;

Or. fr
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 18

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 9 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a) obligația de a începe activitățile de 
stocare în termen de doi ani după 
obținerea autorizației de stocare;

Or. fr

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate licențele de exploatare și 
autorizațiile de stocare emise de 
autoritățile competente în temeiul 
prezentul directive, imediat ce este posibil 
și în termen de o lună după acordarea 
licenței/autorizației de către autoritatea 
competentă.
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poate emite o opinie cu privire la 
propunerile de autorizații.

Or. fr

Amendamentul 20

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) Înainte de a emite o autorizație de 
stocare, statele membre pot cere Comisiei 
un aviz cu privire la proiectul lor de 
licență.

Or. fr

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentulul

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

4. După retragerea unei autorizații în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă fie emite o nouă autorizație de 
stocare, fie închide situl de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c). Până la închiderea sitului sau 
până la eliberarea unei noi autorizații de 
stocare, operatorul anterior continuă să-și 
asume responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv obligațiile juridice care 
decurg din aceasta. În cazul în care 
operatorul anterior nu-și îndeplinește 
îndatoririle, autoritatea competentă 
efectuează lucrările ea însăși și 
recuperează de la operatorul anterior toate 
costurile suportate.

Or. fr
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Amendamentul 22

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 scurgerile de CO2 în 
conformitate cu Directiva 2003/87;

Or. fr

Amendamentul 23

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 
reținut complet în viitorul indefinit.

f) a determina dacă CO2 stocat va fi 
reținut, pe viitor, complet și pe termen 
nedeterminat, aducând la zi evaluarea 
siguranței și integrității sitului pe termen 
scurt și lung.

Or. fr

Amendamentul 24

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

(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 și, în special, să prevadă 
elaborarea unor planuri de evacuare de 
urgență în caz de risc semnificativ de 
scurgere. Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să întreprindă măsuri corective 
ea însăși urmând să recupereze costurile de 
la operator.

Or. fr
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 27

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CE.
Articolul 9a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre fac toate demersurile 
pentru ca instalațiile de combustie cu o 
capacitate mai mare sau egală cu 300 
MW, care produc electricitate și pentru 
care cererea de autorizare a punerii în 
funcție a fost depusă după intrarea în 
vigoare a Directivei XX/XX/XE, să fie 
obligate să respecte pragul minim de 
randament electric anual mediu de 48% 
pentru a optimiza folosirea 
combustibililor fosili și pentru a 
compensa pierderea de randament legată 
de introducerea capturii, transportului și 
stocării de CO2.

Or. fr

Amendamentul 28

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CE.
Articolul 9a – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza experienței câștigate în ceea ce 
privește capturarea, sechestrarea 
geologică și transportarea carbonului și 
în lumina evoluției contextului 
internațional, Comisia va face o nouă 
propunere înainte de 31 decembrie 2012.
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Noua propunere fixează o dată începând 
cu care toate noile instalații de combustie 
cu o capacitate mai mare sau egală cu 
300 MW trebuie să fie echipate cu 
dispozitive de capturare și de stocare a 
CO2, precum și o perioadă tranzitorie 
pentru adaptarea treptată a instalațiilor 
existente.

Or. fr


