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Amendamentul 1
Kriton Arsenis

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu Directiva 
2009/31/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 20091, ar 
trebui să se urmărească stocarea 
geologică a dioxidului de carbon, cu 
condiția ca aceasta să beneficieze de 
sprijin privat, național și comunitar și să 
se dovedească a fi o tehnologie sigură din 
punctul de vedere al mediului 
înconjurător; de asemenea, aceasta ar 
trebui revizuită în mod constant din 
perspectiva mediului și a siguranței și nu 
ar trebui, în niciun caz, să servească drept 
stimulent pentru creșterea utilizării 
combustibilului fosil. 
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 114.

Or. en

Justificare

Tehnologiile de captare și stocare a carbonului rămân netestate și ar putea avea consecințe 
neprevăzute, astfel că la utilizarea acestora se impune să se procedeze cu precauție, mai ales 
dacă în subsolul nord-estic al Atlanticului se vor injecta milioane de tone de CO2. Există o 
serie de preocupări semnificative în ceea ce privește costul aferent transportului de CO2 și 
alte aspecte de sănătate, siguranță și gestionare a riscurilor, care sunt incluse în măsurile 
comunitare recent adoptate cu privire la stocarea dioxidului de carbon în conformitate cu 
Directiva 2009/31/CE și ar trebui să se facă trimiteri mai explicite la acestea. 


