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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Commission communication on limiting global climate change to 2 degrees Celsius 
explains that, in order to achieve a 50% reduction in global CO2 emissions by 2050, 
emissions from developed countries will have be reduced by 30% by 2020 and then by 60-
80% by 2050. In order to make these objectives feasible, we need to exploit all emissions 
reduction options, such as: incentives to limit our fossil fuel consumption; the replacement of 
fossil fuels by other alternative energy sources; and CO2 capture and storage (CCS).

CO2 storage consists of restricting the emission of CO2 into the atmosphere by capturing it at 
its production source and storing it in the subsoil where it can no longer have an impact on 
global warming. This solution has the benefit of addressing the problem of greenhouse gas 
emissions at source. However, the technology must meet high standards for the appropriate 
selection and management of sites so as to reduce the risk of leakage as far as possible.

Carbon sequestration will be useful principally for major industrial plants, such as power 
stations fired by liquid, solid or gaseous fossil fuels (oil, coal and natural gas respectively), 
gas refineries, fertiliser plants and other sites producing large quantities of CO2. Emissions 
from coal-fired power stations account for a quarter of CO2 emissions in Europe and a large 
proportion of the growth in emissions in Asia. Given the likely proliferation of coal-fired 
power stations in Europe and worldwide, there is much interest in the development of 
technologies for the geological capture and storage of CO2.

What now needs to be done is to reduce the cost of this technology. The cost of CCS is made 
up partly of infrastructure expenses for the capture, transport and storage of CO2, and partly 
of the costs of operating these infrastructures for the storage of CO2.  The capture, transport 
and injection of CO2 calls for the expenditure of a certain amount of energy. At its present 
price, the technology requires a prior investment 30-70% higher than for 'traditional' power 
stations. Operating costs, too, far exceed those of coal-fired power stations not equipped with 
CCS technology. So CCS will only be deployed if the price of a tonne of CO2 emissions 
avoided falls below the price of carbon.

The EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), will be the main incentive to the deployment 
of CCS. Under the EU ETS, CO2 captured and stored under proper security conditions in 
accordance with the legal framework laid down by the EU will be deemed not to have been 
emitted. 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 şi 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 şi 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.

It will be essential to find financial incentives to transform CCS into a joint action which is 
more than a mere structure for coordinating a ‘network of projects’. The European and 
national public authorities must help firms to cover the initial costs of CCS until the 
technology is commercially viable. This financial outlay must be regarded as essential during 
the transitional period between current fossil fuel energies, which will remain predominant 
over the next few decades, and the alternative energies which will gradually replace them.



PE404.776v02-00 4/37 AD\741971RO.doc

RO

New infrastructures will need to be built in Europe to make this transition a success. R+D 
efforts must be pursued, but these technologies must be tried out now to demonstrate their 
reliability and pilots projects and demonstrators must be built in the European Union. We will 
also have to consider possible ways of demonstrating technologies whereby fossil fuels, 
particularly coal, can be used with a view to sustainable development. The Commission 
should determine, on that basis, the best means of supporting the design, construction and 
operation of up to 12 large-scale demonstration plants.

CCS technology can only become commercially viable if industry and public bodies put in 
place energy initiatives and strong financial incentives in good time. This technology should 
place the EU in the fore-front worldwide among the wide range of clean, efficient, low-carbon 
energy technologies.

The Commission proposal forms a good basis for discussion, since it provides a clearer and 
more useful legal framework for CO2 storage. It also provides a firm framework for both the 
authorisation and the follow-up process: division into phases, type of technical evidence to be 
supplied at each stage, consultations, monitoring, preventive measures, corrective measures to 
be taken in the event of a problem, financial guarantees, inspections, follow-up, third-party 
access, etc.  This text does not appear to present any insurmountable problems, subject to a 
few adjustments and clarifications.

CCS could become considerably less attractive if Member States were able to ban any storage 
of CO2 or even any exploration of CO2 storage sites on their territory. The approach to, and 
degree of enthusiasm for, CCS technology varies from one Member State to another. Some 
Member States do not possess any precise studies on storage capacities or sites on their 
territories.

In early 2007 the Commission proposed that a large proportion of the plants emitting the 
greatest quantity of CO2 should make their structures compatible with CCS technology by 
2020. This idea was abandoned on the grounds that the technology was not financially 
attractive at that time. The forthcoming directive could introduce a rendezvous clause for the 
revision of the directive. Such revision might involve making CCS compulsory from a given 
date for new combustion plants of over 300 MW. The requirement for all new power plants to 
take into account the future implementation of CCS (the concept of 'ready-to-capture') will 
remain rather limited in its effect unless clear objectives are set.

Questions may also be raised over the very short time allowed for the exploration stage, 
including in particular tests on the injection of small quantities of CO2 to back up studies 
ahead of requests for authorisation to store CO2. Experience in searching for natural gas 
storage sites seems to show that much longer periods are needed for the exploration stage in a 
given geological context.

More research is needed on the possible environmental effects of CO2 retention, and of 
leakages into the marine or land environment. The questions concerning property rights and 
liability in case of leakage promise to be the trickiest.

CCS is not as popular a solution as wind, tidal or solar energy. New developments will be 
needed, particularly as regards storage, and several obstacles will thus have to be overcome 
before CCS can become a fully-fledged technique for CO2 emissions reduction.
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Captarea şi stocarea geologică a 
dioxidului de carbon (CSC) constituie un 
mod de limitare a schimbărilor climatice. 
Acesta constă în captarea dioxidului de 
carbon (CO2) emis de instalaţiile 
industriale, transportarea acestuia la un sit 
de stocare şi injectarea acestuia într-o 
formaţiune geologică adecvată în scopul 
stocării permanente. 

(4) Captarea şi stocarea geologică a 
dioxidului de carbon (CSC) constituie un 
mod de limitare a schimbărilor climatice. 
Acesta constă în captarea dioxidului de 
carbon (CO2) emis de instalaţiile 
industriale, transportarea acestuia la un sit 
de stocare şi injectarea acestuia într-o 
formaţiune geologică adecvată în scopul 
stocării permanente. Pentru a nu înlătura 
efectele anticipate ale tehnologiei CSC în 
ceea ce priveşte reducerea emisiilor de 
CO2, trebuie să se acorde o atenţie 
deosebită garantării faptului că această 
tehnologie nu reprezintă un stimulent 
pentru creşterea numărului de centrale 
termoelectrice alimentate cu combustibili 
convenţionali. 

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Componentele pentru captarea,
transportul şi stocarea CO2 au făcut 
obiectul unor proiecte pilot separate, dar 
ele trebuie totodată să fie integrate într-un 
proces complet CSC, iar costurile 
tehnologiei să fie reduse în continuare. 
Cele mai mare proiecte de stocare de CO2 
la care participă întreprinderi din UE 
sunt proiectul Sleipner din Marea 
Nordului (Statoil) şi proiectul In Salah 
din Algeria (Statoil, BP şi Sonatrach). 
Alte proiecte pilot aflate în curs de 
derulare sunt proiectul Vattenfall din 
Schwarze Pumpe, Germania - landul 
Brandenburg, şi proiectul CSC realizat de 
Total în zona Lacq, Franţa.

Justificare

Clarificare adusă la amendamentul din proiectul de aviz, precizând că proiectele derulate 
până în prezent nu au fost proiecte demonstrative, ci proiecte pilot.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Este imperativ ca eforturile UE 
privind demonstraţiile CSC într-un cadru 
de politică integrat să înceapă cât mai 
curând posibil, incluzând în special 
eforturi concentrate în domeniul C&D 
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prin intermediul proiectelor pilot şi al 
măsurilor de sensibilizare a opiniei 
publice şi de obţinere a acceptării din 
partea acesteia. Dacă Uniunea 
Europeană îşi păstrează poziţia de lider 
mondial în domeniul dezvoltării 
tehnologiilor CSC şi dacă acestea sunt 
introduse rapid în mediul comercial, 
întreprinderile europene vor profita de noi 
debuşee comerciale în ţări terţe, cum ar fi 
China sau India.  

Amendamentul 5

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pe lângă cadrul legislativ pentru 
situl de stocare, sunt necesare cât mai 
curând posibil stimulente pentru 
continuarea dezvoltării tehnologiei, 
sprijin pentru instalarea centralelor pilot, 
precum şi un cadru juridic creat de statele 
membre pentru garantarea transportului, 
în vederea obţinerii de progrese în 
utilizarea tehnologiilor CSC.

Justificare

Clarificarea faptului că este nevoie de mai multe decizii juridice şi un sprijin financiar sporit 
pentru tehnologiile CSC şi centralele demonstrative.

Amendamentul 6

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive şi pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive şi pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 



PE404.776v02-00 8/37 AD\741971RO.doc

RO

trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstraţie cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puţin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit şi în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formaţiunile geologice care depăşesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive şi stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstraţie cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puţin 150 
kilotone. Acest prag ar trebui să permită
proiectelor pilot de cercetare şi dezvoltare
existente sau planificate în statele membre 
să fie excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive şi ar fi considerat 
potrivit şi în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formaţiunile geologice care depăşesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive şi stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

Justificare

Unele dintre cele mai mari proiecte pilot C&D iniţiate în prezent în mai multe state membre 
UE au o capacitate de circa 20 MW pentru o injectare totală de circa 120 -140 kt. Pragul 
propus de Comisie de excludere a proiectelor C&D nu va permite excluderea unor astfel de 
proiecte C&D din domeniul de aplicare al directivei, cu consecinţa că directiva riscă să vină 
în conflict cu autorizaţia obţinută de autorităţile naţionale pentru derularea respectivelor 
proiecte C&D. Din aceste motive, este esenţial să se majoreze la 150 kt pragul de 100 kt 
propus de Comisie.

Amendamentul 7

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să îşi rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecţia sitului de stocare 
corespunzător este esenţială pentru 
garantarea reţinerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare doar 
în cazul în care nu există riscuri 
semnificative de scurgeri şi în care nu 
există nicio posibilitate să se producă 
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare şi printr-o 

(15) Statele membre ar trebui să îşi rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selectarea sitului de stocare 
corespunzător este esenţială pentru 
garantarea reţinerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, la 
selectarea siturilor de stocare, statelor 
membre ar trebui să li se permită să ţină 
seama de propriile caracteristici 
geologice, de exemplu seismicitate, în cel 
mai obiectiv şi eficient mod posibil. Un sit 
ar trebui să fie selectat ca sit de stocare 
doar în cazul în care nu există riscuri 
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evaluare a complexului potenţial de 
stocare, în conformitate cu cerinţe 
specifice.

semnificative de scurgeri şi în care nu 
există nicio posibilitate să se producă 
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare şi printr-o 
evaluare a complexului potenţial de 
stocare, în conformitate cu cerinţe 
specifice.

Justificare

Selectarea siturilor de stocare ar trebui lăsată în sarcina statelor membre, deoarece acestea 
sunt cel mai bine informare în legătură cu caracteristicile geologice locale şi, ca urmare, sunt 
cele mai în măsură să decidă fezabilitatea investiţiei necesare. 

Amendamentul 8

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 informaţiile necesare 
pentru selectarea sitului. O astfel de 
explorare ar trebui să se realizeze sub 
rezerva eliberării unei autorizaţii. Statele 
membre ar trebui să garanteze 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. În vederea protejării şi încurajării 
investiţiilor în explorare, autorizaţiile de 
explorare ar trebui să se acorde pentru un 
volum determinat şi pe o durată limitată, 
pe parcursul căreia doar titularul 
autorizaţiei ar trebui să aibă dreptul de a 
explora complexul potenţial 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 informaţiile necesare 
pentru selectarea sitului. O astfel de 
explorare ar trebui să se realizeze sub 
rezerva eliberării unei autorizaţii. Statele 
membre ar trebui să garanteze 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. În vederea protejării 
şi încurajării investiţiilor în explorare, 
autorizaţiile de explorare ar trebui să se 
acorde pentru un volum determinat şi pe o 
perioadă de trei ani, care poate fi 
prelungită ulterior cu alte perioade de trei 
ani, atât cât este necesar pentru 
desfăşurarea activităţilor pentru care a 
fost acordată autorizaţia de explorare, pe 
parcursul căreia doar titularul autorizaţiei 
ar trebui să aibă dreptul de a explora 
potenţialul complex de stocare de CO2. 
Statele membre ar trebui să garanteze 
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faptul că pe durata explorării nu sunt 
permise niciun fel de utilizări conflictuale 
ale complexului. Dacă nu se desfăşoară 
nicio activitate, statele membre ar trebui 
să garanteze că autorizaţia de explorare 
este retrasă şi poate fi acordată altor 
entităţi.

Amendamentul 9

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizaţie de stocare. 
Autorizaţia de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerinţelor esenţiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului.

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizaţie de stocare. 
Autorizaţia de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerinţelor esenţiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. Explorările 
efectuate şi, prin urmare, investiţiile 
necesare realizate justifică aşteptarea 
deţinătorului autorizaţiei de explorare că 
tot el va fi şi deţinătorul autorizaţiei de 
stocare.

Justificare

Crearea de stimulente pentru a efectua explorări.

Amendamentul 10

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Toate propunerile de eliberare a 
autorizaţiilor de stocare ar trebui înaintate
Comisiei pentru ca aceasta să poată emite 
o opinie referitoare la proiectele de 
eliberare a autorizaţiilor de stocare în 
termen de şase luni de la depunerea lor.
Autorităţile naţionale ar trebui să ia în 

(18) Statele membre ar trebui să aibă 
ocazia să înainteze propunerea de 
autorizaţie de stocare Comisiei care poate 
emite un aviz consultativ în termen de trei 
luni de la data depunerii.
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considerare această opinie în momentul 
luării unei decizii referitoare la eliberarea 
unei autorizaţii şi ar trebui să ofere 
justificări pentru orice deviere de la 
conţinutul opiniei Comisiei. 
Examinarea la nivel comunitar ar trebui 
să contribuie la asigurarea consecvenţei 
în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
cerinţelor din directivă în întreaga 
Comunitate şi, de asemenea, la sporirea 
încrederii opiniei publice în tehnicile 
CSC, în special în fazele de început ale 
aplicării directivei.

Examinarea la nivel comunitar ar trebui 
să contribuie la asigurarea consecvenţei 
în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
cerinţelor din directivă în întreaga 
Comunitate şi, de asemenea, la sporirea 
încrederii opiniei publice în tehnicile 
CSC, în special în fazele de început ale 
aplicării directivei.

Amendamentul 11

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze şi, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizaţia de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecţiile desfăşurate fac 
dovada unor situaţii de nerespectare a 
condiţiilor stipulate în autorizaţie sau în 
cazul în care i se aduc la cunoştinţă orice 
alte situaţii de neîndeplinire de către 
operator a condiţiilor stipulate în 
autorizaţie. După retragerea unei 
autorizaţii, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizaţie, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligaţiile legale care decurg 
din aceasta. În măsura posibilului,
costurile suportate ar trebui să fie 
recuperate de la operatorul anterior.

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze şi, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizaţia de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecţiile desfăşurate fac 
dovada unor situaţii de nerespectare a 
condiţiilor stipulate în autorizaţie sau în 
cazul în care i se aduc la cunoştinţă orice 
alte situaţii de neîndeplinire de către 
operator a condiţiilor stipulate în 
autorizaţie. După retragerea unei
autorizaţii, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizaţie, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligaţiile legale care decurg 
din aceasta. Costurile suportate ar trebui să 
fie recuperate de la operatorul anterior.
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Justificare

În cazul în care autoritatea competentă decidă să preia responsabilitatea unui sit ca urmare a 
neregulilor, scurgerilor sau defecţiunilor din partea operatorului, acesta din urmă ar trebui 
să suporte costurile.

Amendamentul 12

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Monitorizarea este esenţială pentru a 
determina în ce măsură CO2 se comportă 
conform previziunilor, în ce măsură 
survine vreo migrare sau vreo scurgere şi 
în ce măsură orice scurgere identificată 
dăunează mediului sau sănătăţii umane. În 
acest sens, statele membre ar trebui să 
garanteze că, pe durata fazei operaţionale, 
operatorul monitorizează complexul de 
stocare şi instalaţiile de injectare pe baza 
planului de monitorizare conceput în 
conformitate cu cerinţe de monitorizare 
specifice. Planul ar trebui să fie înaintat 
autorităţii competente şi să fie aprobat de 
aceasta. Cerinţele specifice ale planului de 
monitorizare ar trebui să fie conforme cu 
cerinţele Directivei 2003/87/CE. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv toate obligaţiile legale 
care decurg din aceasta, ar trebui 
transferată autorităţii competente în cazul 
în care şi atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că dioxidul de 
carbon stocat va fi reţinut complet în 
viitorul indefinit. În acest sens, operatorul 

(26) Responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv toate obligaţiile legale 
care decurg din aceasta, ar trebui 
transferată autorităţii competente în cazul 
în care şi atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că dioxidul de 
carbon stocat va fi reţinut complet în 
viitorul indefinit şi că sunt îndeplinite 
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ar trebui să pregătească un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului şi să 
înainteze acest raport autorităţii 
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 şase luni de la depunerea lor. 
Autorităţile naţionale ar trebui să ia în 
considerare această opinie în momentul 
luării unei decizii referitoare la aprobare 
şi ar trebui să ofere justificări pentru 
orice deviere de la conţinutul opiniei 
Comisiei. Ca şi examinarea la nivel 
comunitar a propunerilor de eliberare a 
autorizaţiilor de stocare, examinarea 
proiectelor de decizie de aprobare ar trebui 
să contribuie la asigurarea consecvenţei în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
cerinţelor din directivă în întreaga 
Comunitate şi, de asemenea, la sporirea 
încrederii opiniei publice în tehnicile CSC, 
în special în faza de început a aplicării 
directivei.

toate cerinţele menţionate în autorizaţia 
de stocare. În acest sens, operatorul ar 
trebui să pregătească un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului şi să 
înainteze acest raport autorităţii 
competente pentru aprobarea transferului.
În termen de trei luni de la data 
depunerii, Comisia poate emite un aviz 
consultativ cu privire la proiectele de 
decizii de aprobare. Ca şi examinarea la 
nivel comunitar a propunerilor de eliberare 
a autorizaţiilor de stocare, examinarea 
proiectelor de decizie de aprobare ar trebui 
să contribuie la asigurarea consecvenţei în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
cerinţelor din directivă în întreaga 
Comunitate şi, de asemenea, la sporirea 
încrederii opiniei publice în tehnicile CSC, 
în special în faza de început a aplicării 
directivei.

Amendamentul 14

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziţii
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligaţiilor 
aferente etapelor de închidere şi post-
închidere, a obligaţiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE şi a 
obligaţiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
dispoziţiile financiare, prin intermediul 
garanţiei financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de depunerea cererii pentru 

(28) Ar trebui să se prevadă rezerve
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligaţiilor 
aferente etapelor de închidere şi post-
închidere, a obligaţiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE şi a 
obligaţiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
rezervele financiare, prin intermediul 
garanţiei financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de utilizarea facilităţilor de 
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autorizaţie. stocare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Accesul la reţelele de transport şi la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiţie de intrare sau de participare 
concurenţială pe piaţa internă a energiei 
electrice şi termice, în funcţie de preţurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportună să se găsească 
modalităţi adecvate pentru ca utilizatorii 
potenţiali 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 şi deschis şi luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport şi de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziţie în mod 
rezonabil, precum şi proporţia obligaţiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 
conformitate cu instrumentele juridice 
internaţionale şi cu legislaţia comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea şi 
stocarea geologică a CO2. Statele membre 
ar trebui să instituie şi mecanisme de 
soluţionare a litigiilor pentru a permite 
soluţionarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la reţelele de transport şi la siturile 
de stocare a CO2.

(29) Accesul la reţelele de transport şi la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiţie de intrare sau de participare 
concurenţială pe piaţa internă a energiei 
electrice şi termice, în funcţie de preţurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportun să se găsească 
modalităţi adecvate pentru ca utilizatorii 
potenţiali să beneficieze de acest acces în 
condiţii nediscriminatorii. Acest lucru ar 
trebui realizat într-un mod care urmează a 
fi stabilit de fiecare stat membru în parte, 
aplicând obiectivele accesului echitabil şi 
deschis şi luând în considerare, printre 
altele, capacitatea de transport şi de stocare 
disponibilă sau care poate fi pusă la 
dispoziţie în mod rezonabil, precum şi 
proporţia obligaţiilor de reducere a CO2 
ale acestuia, în conformitate cu 
instrumentele juridice internaţionale şi cu 
legislaţia comunitară a cărei respectare este 
vizată prin captarea şi stocarea geologică a 
CO2. Ar trebui să se prevadă un acces 
regulat la infrastructurile de transport ca 
o opţiune potrivită pentru operatori în 
cursul primilor ani de dezvoltare a CSC în 
scopuri comerciale. Statele membre ar 
trebui să instituie şi mecanisme de 
soluţionare a litigiilor pentru a permite 
soluţionarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la reţelele de transport şi la siturile 
de stocare a CO2.

Amendamentul 16
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Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sunt necesare dispoziţii pentru 
garantarea îndeplinirii cerinţelor din 
prezenta directiva şi a tuturor celorlalte 
texte legislative comunitare, luate 
împreună, de către autorităţile competente 
din statele membre în cauză în cazul 
transportului transfrontalier de CO2, a 
siturilor de stocare transfrontaliere sau a 
complexelor de stocare transfrontaliere.

(30) Sunt necesare dispoziţii pentru 
garantarea îndeplinirii cerinţelor din 
prezenta directiva şi a tuturor celorlalte 
texte legislative comunitare, luate 
împreună, precum şi a tuturor acordurilor 
internaţionale la care statele membre 
şi/sau Comunitatea sunt părţi, de către 
autorităţile competente din statele membre 
în cauză în cazul transportului 
transfrontalier de CO2, a siturilor de stocare 
transfrontaliere sau a complexelor de 
stocare transfrontaliere.

Justificare

În cazul transportului şi siturilor de stocare transfrontaliere, toate statele membre, şi opinia 
publică naţională. ar trebui să fie implicate în mod efectiv în procesul decizional respectiv.

Amendamentul 17

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Autoritatea competentă ar trebui să 
înfiinţeze şi să ţină un registru conţinând 
toate siturile de stocare închise şi 
complexele de stocare înconjurătoare, 
inclusiv hărţi ale întinderii spaţiale ale 
acestora, de care autorităţile naţionale 
competente să ţină seama în cadrul 
procedurilor relevante de planificare şi de 
autorizare. Comisia ar trebui să fie, de 
asemenea, informată în legătură cu 
registrul.

(31) Autoritatea competentă ar trebui să 
înfiinţeze şi să ţină un registru conţinând 
toate siturile de stocare operaţionale şi
închise şi complexele de stocare 
înconjurătoare, inclusiv hărţi ale întinderii 
spaţiale ale acestora, de care autorităţile 
naţionale competente să ţină seama în 
cadrul procedurilor relevante de planificare 
şi de autorizare. Comisia ar trebui să fie, de 
asemenea, informată în legătură cu 
registrul.

Justificare

Dat fiind că exploatarea siturilor de stocare poate dura foarte mult, este necesar să existe un 
registru al acestor situri, pentru a asigura siguranţa şi transparenţa.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Tranziţia către energii care să producă 
puţin carbon necesită realizarea de noi 
investiţii în tehnicile de producere a 
energiei din combustibili fosili, favorizând 
reducerile substanţiale de emisii. În acest
sens, Directiva 2001/80/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2001 privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi 
provenind de la instalaţii de ardere de 
dimensiuni mari ar trebui modificată pentru 
a impune tuturor instalaţiilor de ardere, 
pentru care licenţa de construcţie iniţială 
sau licenţa de exploatare iniţială este 
acordată după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să deţină un spaţiu 
adecvat pe amplasamentul instalaţiei 
pentru echipamentul necesar captării şi 
comprimării CO2 şi să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare şi a 
unor reţele de transport adecvate, precum şi 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

(37) Tranziţia către energii care să producă 
puţin carbon necesită realizarea de noi 
investiţii în primul rând în forme 
alternative de energie, precum energia 
regenerabilă şi, în alt doilea rând, în 
tehnicile de producere a energiei din 
combustibili fosili, favorizând reducerile 
substanţiale de emisii. În acest sens, 
Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2001 privind limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor poluanţi provenind 
de la instalaţii de ardere de dimensiuni 
mari ar trebui modificată pentru a impune 
tuturor instalaţiilor de ardere, pentru care 
licenţa de construcţie iniţială sau licenţa de 
exploatare iniţială este acordată după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, să 
deţină un spaţiu adecvat pe amplasamentul 
instalaţiei pentru echipamentul necesar 
captării şi comprimării CO2 şi să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare şi a 
unor reţele de transport adecvate, precum şi 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Scopul stocării geologice este reţinerea 
permanentă şi sigură a CO2, astfel încât să 
se prevină pe cât posibil efectele negative 
asupra mediului şi orice riscuri pentru 
sănătatea umană.
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Amendamentul 20

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 sau pe solul submarin.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „sit de stocare” înseamnă o formaţiune 
geologică specifică utilizată pentru 
stocarea geologică a CO2;

(3) „sit de stocare” înseamnă o parte 
specifică din cadrul unei formaţiuni 
geologice care este adecvată pentru 
stocarea geologică a CO2;

Justificare

Precizare.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „scurgere” înseamnă orice eliberare de 
CO2 din complexul de stocare;

(5) „scurgere” înseamnă o eliberare 
semnificativă de CO2 din complexul de 
stocare;

Justificare

Specificare şi adaptare la prezentarea Comisiei în legătură cu raportul special IPCC privind 
CSC.
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Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „explorare” înseamnă evaluarea 
complexelor potenţiale de stocare prin 
intermediul unei proceduri specifice, 
inclusiv a unor activităţi precum efectuarea 
unor studii geologice prin mijloace fizice 
sau chimice şi forarea în vederea obţinerii 
de informaţii geologice cu privire la 
straturile din complexul potenţial de 
stocare.

(7) „explorare” înseamnă evaluarea 
complexelor potenţiale de stocare prin 
intermediul unei proceduri specifice, 
inclusiv a unor activităţi precum efectuarea 
unor studii geologice prin mijloace fizice 
sau chimice şi forarea în vederea obţinerii 
de informaţii geologice cu privire la 
straturile din complexul potenţial de 
stocare, precum şi a unor teste de 
injectare pentru a determina 
caracteristicile sitului de stocare.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „autorizaţie de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă şi motivată prin care se 
autorizează explorarea, emisă de 
autoritatea competentă în temeiul cerinţelor 
din prezenta directivă;

(8) „autorizaţie de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă şi motivată prin care se 
autorizează explorarea într-o formaţiune 
geologică care este considerată adecvată 
în conformitate cu condiţiile menţionate 
la articolul 4, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerinţelor din 
prezenta directivă;

Justificare

Ar trebui precizat în mod explicit că autorizaţiile de explorare pot fi acordate numai după 
îndeplinirea criteriilor privind amplasarea sitului.

Amendamentul 25
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Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „autorizaţie de stocare” înseamnă o 
decizie scrisă şi motivată prin care se 
autorizează stocarea geologică a CO2 într-
un sit de stocare, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerinţelor din 
prezenta directivă;

(10) „autorizaţie de stocare” înseamnă o 
decizie scrisă şi motivată prin care se 
autorizează stocarea geologică a CO2 într-
un sit de stocare şi care conţine toate 
elementele necesare în conformitate cu 
articolul 9, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerinţelor din 
prezenta directivă;

Justificare

Pentru mai multă coerenţă şi integralitate, conţinutul autorizaţiei de stocare trebuie să facă 
parte din definiţia acesteia.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „modificare substanţială” înseamnă o 
modificare care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului;

(11) „modificare substanţială” înseamnă o 
modificare incompatibilă cu autorizaţia de 
stocare care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului aerian, 
terestru şi acvatic şi asupra sănătăţii şi 
siguranţei;

Amendamentul 27

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau 
reducerii la minimum a eliberării de CO2 
din complexul de stocare;

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau 
stopării eliberării de CO2 din complexul de 
stocare;
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Amendamentul 28

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 – punctul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) „unitate hidraulică” înseamnă un 
spaţiu poros conectat hidraulic în care 
transmiterea presiunii poate fi măsurată 
prin mijloace tehnice.

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 
operator odată.

Amendamentul 29

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 nicio posibilitate 
să se producă incidente semnificative 
negative pentru mediul aerian, terestru şi 
acvatic sau pentru sănătate şi siguranţă. 
Situl de stocare selecţionat nu ar trebui să 
pună în pericol nici alte opţiuni în 
domeniul energiei, cum ar fi sursele 
regenerabile, nici siguranţa furnizării de 
energie în UE.

Amendamentul 30
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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.

Justificare

Acest amendament vizează evitarea denaturării concurenţei pe piaţa internă de stocare a 
CO2.

Amendamentul 31

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 pentru o
perioadă de trei ani, necesară realizării 
activităţilor pentru care este acordată 
autorizaţia de explorare.

Perioada de valabilitate a autorizaţiei de 
stocare poate fi prelungită, pe perioade 
succesive de trei ani, atât cât este necesar 
pentru desfăşurarea activităţilor pentru 
care a fost acordată autorizaţia de 
explorare, mai ales în cazul în care se ştie 
că deţinătorul autorizaţiei a depus eforturi 
continue pentru explorare.
Înainte de a garanta autorizaţiile de 
explorare, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
autorizaţiile nu sunt folosite în mod ilegal 
pentru împiedicarea investiţiilor.

Amendamentul 32
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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 este transformată într-o autorizaţie de 
stocare, fie este anulată pentru întreaga 
suprafaţă prevăzută în autorizaţie.

Justificare

 Explorarea presupune 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.

Amendamentul 33

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.

Justificare

Acest amendament vizează crearea unor condiţii echitabile de concurenţă şi evitarea 
denaturării concurenţei pe piaţa de stocare a CO2.

Amendamentul 34
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Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2α) Statele membre îşi rezervă dreptul de 
a retrage autorizaţiile de stocare atunci 
când există motive întemeiate. Un astfel 
de refuz trebuie motivat şi justificat în 
mod corespunzător.

Justificare

Autorităţile din statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a refuza eliberarea unei 
autorizaţii de stocare, dacă există motive serioase pentru aceasta, cum ar fi neîndeplinirea de 
către solicitant a condiţiilor necesare sau nerespectarea criteriilor obiective făcute publice. 

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) 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.

Justificare

Necesitatea de a clarifica competenţele şi răspunderea pentru riscuri.

Amendamentul 36

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, 

4. cantitatea totală de CO2 care poate fi
injectată şi stocată în funcţie de 
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compoziţia fluxurilor de CO2 şi debitele de 
injectare preconizate;

caracteristicile sitului de stocare, precum 
şi sursele, compoziţia fluxurilor de CO2 şi 
debitele de injectare preconizate;

Amendamentul 37

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 urgenţă;

Justificare

Amendamentul vizează asigurarea măsurilor de precauţie necesare pentru protejarea vieţilor 
umane în caz de accident.

Amendamentul 38

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 7 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. dovada garanţiei financiare sau a altor 
măsuri echivalente, după cum se prevede la 
articolul 19.

9. dovada unei garanţii financiare adecvate
sau a altor măsuri echivalente, după cum se 
prevede la articolul 19.

Justificare

Securitatea financiară reprezintă un instrument important de garantare a respectării 
obligaţiilor pe care operatorii le au în conformitate cu prezenta directivă şi ar trebui, prin 
urmare, stabilită la un nivel corespunzător.
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Amendamentul 39

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 financiar, tehnic şi al 
mediului să facă acest lucru; s-a furnizat 
formare şi perfecţionare profesională şi 
tehnică pentru persoana respectivă şi 
pentru întregul personal; 

Amendamentul 40

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;

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 
operator odată.

Amendamentul 41

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, avizul cu privire la 
propunerea de eliberare a autorizaţiei în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1);
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Justificare

Debirocratizare şi subsidiaritate.

Amendamentul 42

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

Justificare

Un aviz obligatoriu din partea Comisiei ar atrage după sine mai multă birocraţie.

Amendamentul 43

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;

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 
operator odată.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. cerinţa de a începe activităţile de 
stocare în termen de doi ani de la 
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obţinerea autorizaţiei de stocare;

Amendamentul 45

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea de către Comisie a
propunerilor de eliberare a autorizaţiilor de 
stocare

Transmiterea propunerilor autorizaţiilor de 
stocare şi a cererilor refuzate

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 trei luni de la înaintarea acestora 
către Comisie, aceasta poate emite un aviz 
consultativ cu privire la propunerile de 
autorizaţii.

2. Autoritatea competentă informează 
Comisia în legătură cu decizia finală, 
prezentând, dacă este cazul, motivele 
devierii de opinia Comisiei.

2. Statele membre informează Comisia cu 
privire la autorizaţiile de stocare a CO2 
acordate sau la cererile de autorizaţii de 
stocare respinse.

Amendamentul 46

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte indicatori de mediu 
calitativi şi cantitativi specifici, împreună 
cu preţurile, a căror depăşire constituie o 
schimbare substanţială. Indicatorii 
calitativi şi cantitativi se stabilesc în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 28 alineatul (2).

Justificare

Termenul „schimbare substanţială” este oarecum vag şi de aceea Comisia ar trebui să 
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introducă indicatori calitativi şi cantitativi.

Amendamentul 47

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 închiderea sitului sau
până la emiterea unei noi autorizaţii de 
stocare, operatorul anterior continuă să-şi 
asume responsabilitatea pentru situl de 
stocare, inclusiv a obligaţiilor legale care 
decurg din aceasta. În cazul în care 
operatorul anterior nu-şi îndeplineşte 
îndatoririle, autoritatea competentă 
efectuează lucrările ea însăşi şi
recuperează de la operatorul anterior toate 
costurile suportate.

Amendamentul 48

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 

(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 se determină pe baza unor 
specificaţii calitative şi cantitative şi vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influenţa în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
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comunitare aplicabile. şi a infrastructurii respective de transport şi 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerinţele legislaţiei 
comunitare aplicabile. Comisia stabileşte 
specificaţiile calitative şi cantitative în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 28 alineatul (2).

Justificare

Având în vedere faptul că procedurile şi criteriile sunt neclare, este necesar, din motive de 
securitate, ca anumite specificaţii cantitative şi calitative să fie stabilite de către Comisie.

Amendamentul 49

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/CE;

Amendamentul 50

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 determina dacă CO2 stocat va fi 
reţinut complet şi pe termen nedeterminat, 
prin actualizarea evaluării privind 
siguranţa şi integritatea sitului pe termen 
scurt şi lung.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul stocării geologice în 
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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.

Justificare

Stocarea în subsolul marin ar trebui monitorizată mai atent, având în vedere dificultăţile 
legate de aceasta, acordând atenţie, printre altele, la detectării scurgerilor şi vulnerabilităţii 
specifice a ecosistemelor marine.

Amendamentul 52

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 autorităţii
competente şi aprobat de către aceasta în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (6) şi 
cu articolul 9 alineatul (6); aceste măsuri 
sunt transmise Comisiei şi sunt făcute 
publice.

Justificare

Pentru garantarea transparenţei, Comisia Europeană şi publicul larg ar trebui să fie 
informaţi cu privire la măsurile corective.

Amendamentul 53

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 

(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 şi, în special, să prevadă 
elaborarea unor planuri de evacuare de 
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ea însăşi urmând să recupereze costurile de 
la operator.

urgenţă în caz de risc semnificativ de 
scurgeri. Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să întreprindă măsuri corective 
ea însăşi, urmând să recupereze costurile 
de la operator.

Amendamentul 54

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatele 1 - 5

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 obligaţiile legale care decurg 
din aceasta, este transferată autorităţii 
competente la iniţiativa acesteia sau la 
cererea operatorului, în cazul în care şi 
atunci când toate probele disponibile indică 
faptul că CO2 stocat va fi reţinut complet 
în viitorul indefinit. În acest sens, 
operatorul pregăteşte un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului şi 
înaintează acest raport autorităţii 
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 obligaţiile legale care decurg 
din aceasta, este transferată autorităţii 
competente la iniţiativa acesteia sau la 
cererea operatorului, în cazul în care şi 
atunci când toate probele disponibile indică 
faptul că CO2 stocat va fi reţinut complet
pe termen nelimitat
şi că toate cerinţele stabilite în autorizaţie 
de stocare sunt respectate. În acest sens, 
operatorul pregăteşte un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului şi 
înaintează acest raport autorităţii 
competente pentru ca aceasta să aprobe 
transferul de responsabilitate.

(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 şi orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la momentul formulării concluziei sale. În 
termen de şase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta poate emite
o opinie cu privire la proiectele de decizii 
de aprobare.

(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 şi 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 un aviz 
consultativ cu privire la proiectele de 
decizii de aprobare.

(3) Autoritatea competentă informează 
Comisia în legătură cu decizia finală, 

(3) Autoritatea competentă informează 
Comisia în legătură cu decizia finală.
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prezentând, dacă este cazul, motivele 
devierii de opinia Comisiei.
(4) Împreună cu decizia de aprobare 
menţionată la alineatul (3), autoritatea 
competentă îi poate comunica operatorului 
unele cerinţe actualizate pentru sigilarea 
sitului de stocare şi pentru demontarea 
instalaţiilor de injectare în conformitate cu 
articolul 17 alineatele (2) şi (3). Transferul 
de responsabilitate are loc după sigilarea 
sitului şi demontarea instalaţiilor de 
injectare.

(4) Împreună cu decizia de aprobare 
menţionată la alineatul (3), autoritatea 
competentă îi poate comunica operatorului 
unele cerinţe actualizate pentru sigilarea 
sitului de stocare şi pentru demontarea 
instalaţiilor de injectare în conformitate cu 
articolul 17 alineatele (2) şi (3). Transferul 
de responsabilitate are loc după sigilarea 
sitului şi demontarea instalaţiilor de 
injectare.

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate înceta. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri sau nereguli semnificative, 
monitorizarea este reactivată după cum se 
impune, pentru a evalua amploarea 
problemei şi efectivitatea unor măsuri 
corective.

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate înceta sau poate fi 
limitată. Cu toate acestea, în cazul 
identificării oricăror scurgeri sau nereguli 
semnificative, monitorizarea este reactivată 
după cum se impune, pentru a evalua 
amploarea problemei şi efectivitatea unor 
măsuri corective.

Amendamentul 55

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizaţia de stocare, ia dispoziţii 
adecvate, sub forma unei garanţii 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităţilor care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligaţiile care îi revin în 
temeiul autorizaţiei emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispoziţiile 
privind procedurile de închidere şi etapa de 
post-închidere, precum şi orice obligaţii 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE.

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, după acordarea autorizaţiei
de stocare, ia dispoziţii adecvate, sub 
forma unei garanţii financiare sau a
oricăror alte măsuri echivalente, pe baza 
modalităţilor care urmează să fie definite 
de către statele membre, pentru a garanta 
faptul că se pot îndeplini toate obligaţiile 
care îi revin în temeiul autorizaţiei emise în 
conformitate cu prezenta directivă, inclusiv 
dispoziţiile privind procedurile de 
închidere şi etapa de post-închidere, 
precum şi orice obligaţii care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE.
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Justificare

Evitarea unor costuri exagerate.

Amendamentul 56

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autorităţile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
cerinţele din prezenta directivă şi din 
celelalte texte legislative comunitare, luate 
împreună.

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autorităţile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
cerinţele din prezenta directivă şi din 
celelalte texte legislative comunitare, luate 
împreună. În cazul siturilor de stocare 
transfrontaliere, autoritatea naţională 
care are competenţe privind acordarea 
autorizaţiilor este autoritatea din statul 
membru pe al cărui teritoriu se presupune 
că se află cea mai mare parte a sitului de 
stocare.

Justificare

Clarificarea responsabilităţilor.

Amendamentul 57

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica anexele. Măsurile 
respective, care vizează modificarea 
elementelor neesenţiale din prezenta 
directivă, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 28 alineatul (2).

Comisia poate propune modificări ale 
anexelor. Măsurile respective, care vizează 
modificarea elementelor neesenţiale din 
prezenta directivă, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 28 
alineatul (2).
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Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre fac toate demersurile 
pentru ca instalaţiile de combustie cu o 
capacitate mai mare sau egală cu 300 
MW de producere a electricităţii, pentru 
care cererea de autorizare a punerii în 
funcţie a fost depusă după intrarea în 
vigoare a Directivei XX/XX/CE, să fie 
obligate să respecte cea mai bună 
tehnologie disponibilă bazată pe 
performanţă şi eficacitate, pentru a 
optimiza folosirea combustibililor fosili şi 
pentru a compensa pierderea de 
randament legată de introducerea 
captării, transportului şi stocării de CO2.   

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pe baza experienţei câştigate în ceea 
ce priveşte captarea, sechestrarea 
geologică şi transportarea carbonului şi 
în lumina evoluţiei contextului 
internaţional, Comisia va face o nouă 
propunere înainte de 31 decembrie 2015.
Noua propunere fixează data de la care 
toate noile instalaţii de combustie cu o 
capacitate mai mare sau egală cu 300 
MW trebuie să fie echipate cu dispozitive 
de captare şi de stocare a CO2, precum şi 
o perioadă tranzitorie pentru adaptarea 
treptată a instalaţiilor existente.
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Amendamentul 60

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispoziţiile legislative, de reglementare şi 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [1 an
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispoziţiilor respective şi un tabel de 
corespondenţă între dispoziţiile respective 
şi prezenta directivă.

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispoziţiile legislative, de reglementare şi 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [doi 
ani de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispoziţiilor respective şi un tabel de 
corespondenţă între dispoziţiile respective 
şi prezenta directivă.

Amendamentul 61

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa I - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Caracterizarea şi evaluarea siturilor de 
stocare menţionate la articolul 4 se 
desfăşoară în patru etape, în conformitate 
cu următoarele criterii. Derogările de la 
una sau mai multe dintre aceste criterii sunt 
permise atâta vreme cât nu este afectată 
capacitatea de caracterizare şi evaluare în 
vederea efectuării determinărilor în 
conformitate cu articolul 4.

Caracterizarea şi evaluarea siturilor de 
stocare menţionate la articolul 4 se 
desfăşoară în patru etape, în conformitate 
cu următoarele criterii şi pe baza celor mai 
bune tehnici disponibile. Derogările de la 
una sau mai multe dintre aceste criterii sunt 
permise atâta vreme cât nu este afectată 
capacitatea de caracterizare şi evaluare în 
vederea efectuării determinărilor în 
conformitate cu articolul 4.

Justificare

Completare.

Amendamentul 62



PE404.776v02-00 36/37 AD\741971RO.doc

RO

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa I – etapa 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Ariile din preajma complexului de 
stocare care pot fi afectate de stocarea de 
CO2 în situl de stocare;

(h) Ariile din preajma complexului de 
stocare care pot fi afectate de stocarea de 
CO2 în situl de stocare, precum şi 
delimitarea unităţii hidraulice;

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 
operator odată.

Amendamentul 63

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa I – etapa 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Posibile interacţiuni cu alte activităţi 
(de exemplu, explorarea, producerea şi 
stocarea de hidrocarburi, utilizarea 
geotermală a acviferelor);

(k) posibile interacţiuni cu alte activităţi 
(de exemplu, explorarea, producerea şi 
stocarea de hidrocarburi) şi în special 
concurenţa cu sursele de energie 
regenerabile (cum ar fi utilizarea 
geotermală a acviferelor);

Justificare

Utilizarea sitului pentru stocarea de CO2 nu ar trebui să compromită nici utilizarea de surse 
regenerabile de energie pentru care UE a stabilit obiective obligatorii, nici alte alternative 
esenţiale pentru securitatea aprovizionării.
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