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17.11.2010 A7-0324/30 

Amendamentul 30 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0324/2010 

Bernhard Rapkay 

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 

COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prezentul regulament marchează 

tranziția sectorului cărbunelui de la norme 
sectoriale la norme generale privind 
ajutorul de stat aplicabile tuturor 

sectoarelor. 

(6) Prezentul regulament marchează ultima 
etapă în tranziția sectorului cărbunelui de 
la norme sectoriale la norme generale 
privind ajutorul de stat aplicabile tuturor 

sectoarelor. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0324/31 

Amendamentul 31 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0324/2010 

Bernhard Rapkay 

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 

Considerentul 7a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Ajutoarele pentru închidere nu ar 
trebui prin urmare acordate după data de 
1 octombrie 2014. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0324/32 

Amendamentul 32 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0324/2010 

Bernhard Rapkay 

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 

Considerentul 9a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește” și cu necesitatea 
internalizării costurilor externe, 
întreprinderile ar trebui să aibă obligația 
de a acoperi costurile provocate de 
remedierea tuturor pagubelor pe termen 
scurt și lung cauzate de activitatea 
acestora. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0324/33 

Amendamentul 33 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0324/2010 

Bernhard Rapkay 

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) exploatarea unităților de producție în 
cauză trebuie să fie parte a unui plan de 
închidere al cărui termen limită nu 
depășește data de 1 octombrie 2014; 

(a) termenul limită pentru planurile de 
închidere nu ar trebui să depășească data 
de 1 octombrie 2014. Exploatarea 

unităților de producție în cauză trebuie să 
fie parte a unui plan de închidere 
individual.  

Or. en 
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17.11.2010 A7-0324/34 

Amendamentul 34 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0324/2010 

Bernhard Rapkay 

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) statul membru trebuie să prezinte un 
plan pentru a adopta măsuri care au scopul 
de a atenua impactul asupra mediului al 

utilizării cărbunelui, de exemplu în 
domeniul eficienței energetice, al energiei 

regenerabile sau al captării și stocării 
dioxidului de carbon. Includerea într-un 
astfel de plan a măsurilor care constituie 

ajutor de stat în sensul articolului 107 
alineatul (1) nu aduce atingere obligației de 
notificare și perioadei suspensive impuse 
statului membru în ceea ce privește aceste 
măsuri prin articolul 108 alineatul (3) din 

TFUE și compatibilității acestor măsuri cu 
piața internă. 

(h) statul membru trebuie să prezinte un 
plan pentru a adopta măsuri care au scopul 
de a atenua impactul asupra mediului al 

utilizării cărbunelui care să prevadă 
crearea de locuri de muncă durabile la 
nivel local și investiții în domeniul 
eficienței energetice și al energiei 
regenerabile în domeniile respective, 
acordându-se atenție specială industriilor 
monoindustrializate în care exploatările 
miniere reprezintă angajatorul principal. 
Includerea într-un astfel de plan a 
măsurilor care constituie ajutor de stat în 

sensul articolului 107 alineatul (1) nu 
aduce atingere obligației de notificare și 
perioadei suspensive impuse statului 

membru în ceea ce privește aceste măsuri 
prin articolul 108 alineatul (3) din TFUE și 

compatibilității acestor măsuri cu piața 
internă. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0324/35 

Amendamentul 35 

Philippe Lamberts 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0324/2010 

Bernhard Rapkay 

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 
COM(2010)0372 – 2010/0220(NLE) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Obiectivul prezentului regulament și 
al excepțiilor privind ajutoarele de stat 
este facilitarea închiderii eficiente a 
minelor. Acesta nu va servi revenirii la 
nivel competitive al actualelor mine în 
viitor. 

Or. en 

 
 


