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Amendamentul  80
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 
2007 privind „Limitarea schimbărilor 
climatice globale la 2 grade Celsius -
Calea de urmat pentru 2020 și după 
această dată” clarifică faptul că în 
contextul reducerii globale preconizate a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 50% 
până în 2050, se impune o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 30% 
până în 2020 în țările dezvoltate, procent 
care să crească la 60-80% până în 2050; 
deși această reducere este fezabilă din 
punct de vedere tehnic, iar beneficiile 
depășesc cu mult costurile, pentru a 
realiza acest lucru trebuie să se exploateze 
toate opțiunile de limitare a emisiilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Deoarece situația climatică este mult mai gravă decât se credea până acum și noi trebuie să 
tragem concluzii din această nouă înțelegere științifică și să ne creștem nivelul ambiției cu 
privire la atenuarea schimbărilor climatice, a se vedea schimbarea propusă la articolul 3 
alineatul (a) (nou) de Wijkman. Până de curând, consensul științific stabilea zona sigură 
pentru evitarea celor mai grave efecte ale schimbării climatice la 450 ppm, în timp ce noile 
cercetări indică acum că nivelul critic începe deja de la 350 ppm. 

Amendamentul 81
Anders Wijkman

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Descoperiri științifice recente indică 
faptul că concentrația atmosferică de 
dioxid de carbon trebuie să fie redusă sub 
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350 de părți pe milion. Obiectivul final al 
UE ar trebui să fie eliminarea treptată a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite din utilizarea combustibililor 
fosili în cadrul Uniunii Europene până la 
1 ianuarie 2050, ceea ce ar implica 
reducerea emisiilor cu 60 % până în 2035 
și cu 80-90 % până în 2050.

Or. en

Justificare

Ca urmare a faptului că situația climei este mai gravă decât se considera până acum, 
recentul forum desfășurat la Tällberg, Suedia, cu participarea oamenilor de știință de la 
NASA și de la Institutul pentru mediu din Stockholm, sugerează că trebuie să reducem CO2
din atmosferă la niveluri de sub 350 ppm (particule la milion) pentru a evita efectele 
catastrofale. Până de curând, consensul științific stabilea zona sigură pentru evitarea celor 
mai grave efecte ale schimbării climatice la 450 ppm, în timp ce noile cercetări indică acum 
că nivelul critic începe deja de la 350 ppm.

Amendamentul 82
Urszula Krupa

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Captarea și 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 instalațiile 
industriale, transportarea acestuia la un sit 
de stocare și injectarea acestuia într-o 
formațiune geologică adecvată în scopul 
stocării permanente. 

(4) Captarea și stocarea geologică a 
dioxidului de carbon (CSC) constituie unul 
dintre modurile de limitare a schimbărilor 
climatice. Acesta constă în captarea 
dioxidului de carbon (CO2) emis de 
instalațiile industriale, transportarea 
acestuia la un sit de stocare și injectarea 
acestuia într-o formațiune geologică 
subterană adecvată în scopul stocării 
permanente. 

Or. pl

Justificare

Captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC) nu constituie singurul mod de 
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atenuare a schimbărilor climatice.

La articolul 3 din document se precizează că stocarea geologică a dioxidului de carbon 
(CSC) este un proces care are loc în formațiuni geologice subterane.

Amendamentul 83
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O altă formă de captare a carbonului 
este prin conversia biomasei celulozice în 
gaze utile și mangal. Mangalul poate fi 
introdus în sol, având drept rezultat o 
îmbunătățire substanțială a fertilității și 
reținerea apei cu eliberare lentă. 
Observarea reziduurilor de mangal vechi 
de câteva mii de ani a demonstrat o 
stabilitate considerabilă a structurii, astfel 
încât poate fi considerat o tehnică de 
captare și stocare a carbonului. Mangalul 
ar reprezenta deci o formă de captare a 
carbonului din atmosferă și ar fi eligibil 
pentru creditul de carbon.

Or. en

Amendamentul 84
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) CSC este doar una dintre măsurile 
concepute pentru combaterea 
schimbărilor climatice, pe lângă utilizarea 
surselor de energie regenerabile și o 
economisire și o eficiență sporite ale 
energiei. Statele membre ar trebui, prin 
urmare, să nu neglijeze măsurile de 
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finanțare și alte mijloace de susținere 
pentru politicile de economisire a energiei 
și pentru utilizarea surselor de energie 
regenerabile sigure pentru mediu. În 
acest context, dezvoltarea CSC ar trebui 
să nu ducă în niciun caz la reducerea 
acestor eforturi, atât în ceea ce privește 
cercetarea, cât și finanțarea.

Or. en

Justificare

Anunțând, la 10 ianuarie 2008, PE cu privire la adoptarea iminentă la 23.1.2008 a 
propunerilor de directivă privind măsurile de combatere a schimbărilor climatice, inclusiv 
CSC, Comisia a subliniat necesitatea de a pune în aplicare toate măsurile vizând 
economisirea și eficiența energiei, care să sprijine o dezvoltare economică durabilă a UE, în 
principal prin investirea în surse de energie regenerabile și reducerea emisiilor de CO2: CSC 
constituie unul dintre aceste instrumente, dar nu și singurul.

Amendamentul 85
Urszula Krupa

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul European din 8-9 martie 2007 
a îndemnat, de asemenea, statele membre 
și Comisia să conlucreze în direcția 
intensificării activităților de cercetare și 
dezvoltare și să elaboreze cadrul necesar 
tehnic, economic și de reglementare pentru 
îndepărtarea barierelor existente și pentru 
asigurarea desfășurării tehnicilor CSC 
care contribuie la protecția mediului cu noi 
centrale electrice pe bază de combustibili 
fosili, până în anul 2020, dacă este posibil.

(7) Consiliul European din 8-9 martie 2007 
a îndemnat, de asemenea, statele membre 
și Comisia să conlucreze în direcția 
intensificării activităților de cercetare și 
dezvoltare și să elaboreze cadrul necesar 
tehnic, economic și de reglementare pentru 
îndepărtarea barierelor existente și 
promovarea dezvoltării infrastructurii
pentru a asigura desfășurarea tehnicilor 
CSC care contribuie la protecția mediului 
cu noi centrale electrice pe bază de 
combustibili fosili, până în anul 2020, dacă 
este posibil.

Or. pl
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Justificare

În versiunea originală, accentul era plasat pe stabilirea unui cadru de reglementare în 
vederea eliminării barierelor existente. Cu toate acestea, cadrele tehnice și economice erau 
abordate doar marginal. Stabilirea unui cadru tehnic și economic este inutilă în lipsa 
dezvoltării infrastructurii.

Amendamentul 86
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Componentele pentru captarea, 
transportul și stocarea CO2 au făcut 
obiectul unor proiecte pilot separate, dar 
trebuie să fie integrate într-un proces 
complet CCS, și să se reducă costurile 
tehnologice. 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). Alte proiecte pilot aflate în 
curs de derulare sunt proiectul Vattenfall 
din Schwarze Pumpe, Germania - landul 
Brandenburg, și proiectul CSC realizat de 
Total în zona Lacq, Franța. 

Or. de

Justificare

Clarification of the amendment in the draft report to point out that the projects carried out to 
date have not been demonstration projects but pilot projects.
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Amendamentul 87
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fiecare dintre diferitele elemente ale 
captării, transportului și stocării CO2 a 
făcut obiectul unor proiecte demonstrative 
la o scară mai redusă decât cea impusă 
pentru aplicarea lor industrială. Cu toate 
acestea, este în continuare necesar ca ele 
să fie integrate într-un proces complet de 
CSC, iar costurile tehnologice să fie 
reduse. Cele mai mare proiecte de stocare 
a CO2 la care participă întreprinderi 
europene sunt proiectul Sleipner din 
Marea Nordului (Statoil) și proiectul 
In Salah din Algeria (Statoil, BP și 
Sonatrach). Proiectele-pilot la scară mare 
aflate în curs de derulare sunt proiectul 
Schwartze Pumpe din Germania 
(Vattenfall), proiectul CSC din bazinul 
Lacq, Franța (Total) și proiectul El Bierzo 
din Spania (CIUDEN).

Or. es

Amendamentul 88
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pe lângă un cadru juridic pentru 
situl de stocare, ar trebui create cât mai 
curând posibil stimulente pentru 
dezvoltarea în continuare a tehnologiei, 
sprijin pentru instalarea centralelor pilot, 
precum și un cadru juridic în statele 
membre pentru garantarea transportului, 
în vederea obținerii de progrese în 
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utilizarea tehnologiilor CSC.

Or. de

Justificare

Clarificarea faptului că sunt necesare și alte decizii juridice pentru sprijinirea financiară a 
tehnologiilor CSC și a instalațiilor demonstrative.

Amendamentul 89
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pe lângă un cadru legislativ pentru 
siturile de stocare, este necesar să se 
instituie stimulente pentru dezvoltarea 
continuă a tehnologiei, să se sprijine 
punerea în funcțiune a unor centrale 
demonstrative, precum și să se adopte un 
cadru legal la nivelul statelor membre 
pentru asigurarea transportului, toate 
acestea cât mai curând posibil, pentru a 
asigura o utilizare avansată a 
tehnologiilor CSC.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că este nevoie de mai multe decizii juridice și un sprijin financiar sporit 
pentru tehnologiile CSC și centralele demonstrative.
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Amendamentul 90
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare.
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive și stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise. 

(14) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva ar 
trebui să se aplice în principal proiectelor 
demonstrative pentru complexuri și să 
vizeze atât instalațiile de producere a 
energiei electrice cu o producție de cel 
puțin 300 MW, cât și complexurile de 
stocare cu o capacitate totală prevăzută de 
stocare de cel puțin 100 kilotone de CO2. 
Stocarea de CO2 în formațiunile geologice 
care depășesc domeniul de aplicare 
teritorial al prezentei directive nu ar trebui
permisă decât în cazul în care există un 
acord internațional corespunzător 
referitor la acest aspect. Stocarea de CO2
în coloana de apă este interzisă. 

Or. pl

Justificare

Scara proiectelor demonstrative ar trebui indicată nu numai cu privire la stocarea CO2, ci și 
la producția de energie.

Amendamentul 91
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice doar stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
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economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive și stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 100 
kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în
zonele cu densitate mare a populației nu 
ar trebui permisă nici în cadrul, nici în 
afara domeniului de aplicare teritorial al 
prezentei directive. Stocarea de CO2 în 
coloana de apă și stocarea la o adâncime 
mai mică de 1000 de metri sub subsolul 
marin nu ar trebui permise nici în cadrul, 
nici în afara domeniului de aplicare 
teritorial al prezentei directive. De 
asemenea, stocarea geologică a CO2, 
inclusiv stocarea la o adâncime mai mică 
de 1000 de metri sub subsolul marin, nu 
ar trebui permisă în afara domeniului de 
aplicare teritorial al prezentei directive.
Stocarea în formațiunile situate în 
subsolul marin ar trebui să fie efectuată 
doar în conformitate cu acordurile 
internaționale la care sunt părți statele 
membre și/sau Comunitatea.

Or. en

Justificare

Nu există jurisdicție pentru stocarea geologică a CO2 în afara frontierelor Uniunii Europene. 
Potrivit geologiei, stocarea CO2 la o adâncime mai mică de 1 000 de metri creează riscuri 
serioase de scurgeri. În plus, deoarece tehnologia nu a fost pusă în aplicare niciodată pe 
scară largă, mai există o mulțime de incertitudini privind riscurile pentru sănătatea publică. 
Până când nu suntem absolut siguri că nu există riscuri inacceptabile, nu trebuie să stocăm 
CO2 sub picioarele oamenilor.
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Amendamentul 92
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor de demonstrație cu o capacitate 
totală prevăzută de stocare de cel puțin 
100 kilotone. Acest prag ar fi considerat 
potrivit și în sensul altor acte legislative 
comunitare relevante. Stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive și stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

(14) Prezenta directiva ar trebui să se 
aplice stocării geologice de CO2 pe 
teritoriul statelor membre, în zonele 
economice exclusive și pe platourile 
continentale ale acestora. Directiva nu ar 
trebui să se aplice proiectelor de cercetare. 
Cu toate acestea, ar trebui să se aplice 
proiectelor demonstrative. Stocarea de CO2
în formațiunile geologice care depășesc 
domeniul de aplicare teritorial al prezentei 
directive și stocarea de CO2 în coloana de 
apă nu ar trebui permise.

Or. en

Justificare

Pragul pentru proiectele demonstrative în afara directivei este mult prea scăzut și ar face 
imposibile multe proiecte demonstrative.

Amendamentul 93
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) După încheierea celor 12 proiecte 
demonstrative, pe baza experienței 
acumulate și având în vedere progresele 
tehnologice, Comisia ar trebui să evalueze 
funcționarea și viabilitatea proiectelor și 
să prezinte un raport cu privire la acestea. 
Pe baza acestui raport, Comisia ar trebui 
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să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului o propunere de modificare a 
prezentei directive și de specificare a 
elementelor tehnice, pentru a include 
rezultatele evaluării de mediu și a 
siguranței.

Or. en

Justificare

Proiectele demonstrative vor ajuta la dobândirea experienței tehnice necesare pentru 
folosirea în condiții de siguranță și viabilitate a tehnologiei de CSC. După terminarea 
proiectelor, Comisia ar trebui să le evalueze și, apoi, să prezinte o propunere pentru 
modificarea actualei propuneri de directivă, în conformitate cu noile elemente științifice și cu 
evoluțiile tehnologice.

Amendamentul 94
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor (recuperarea 
hidrocarburilor suplimentară față de cea 
produsă natural prin injectarea de fluide 
sau alte metode) ar trebui exclusă din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive. Recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor este o activitatea viabilă 
din punct de vedere economic și a fost 
efectuată în consecință. Totuși, 
recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor nu reduce emisiile 
climatice, ci produce combustibili fosili 
suplimentari, deci și emisii suplimentare. 
Prin urmare, stocarea geologică, în 
conformitate cu prezenta directivă, ar 
trebui să excludă acest proces.

Or. en
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Justificare

Recuperarea intensificată a hidrocarburilor se face deja și constituie o activitate viabilă 
economic. În plus, recuperarea intensificată a hidrocarburilor nu duce la o reducere netă a 
emisiilor.

Amendamentul 95
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Ar trebui să se acorde prioritate 
soluțiilor sistemice care să permită o 
creștere a eficienței energetice globale, de 
exemplu prin conversia cărbune-gaz în 
atmosferă de oxigen, urmată de 
introducerea gazului în rețeaua de gaz, 
unde acesta poate fi apoi disponibil 
pentru cogenerare sau trigenerare 
distribuită.

Or. en

Amendamentul 96
Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri 
de stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii 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 și în care nu 
există nicio posibilitate să se producă 

(15) Pentru a stabili dacă o formațiune 
geologică poate fi utilizată ca sit de 
stocare, pe lângă criteriile de mediu și de 
siguranță menționate în prezenta 
directivă, vor fi implicate și alte interese 
esențiale ale statelor membre, în special 
interesele economice și financiare legate 
de protejarea rezervoarelor de 
hidrocarburi, interesul unui stat membru 
pentru un grad ridicat de autosuficiență 
în privința hidrocarburilor și interesele 
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incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

unui stat membru ca proprietar de 
rezervoare de hidrocarburi. Aceste 
interese esențiale nu sunt afectate de 
prezenta directivă. Statele membre ar 
trebui să își rezerve dreptul de a determina 
zonele în care pot fi selectate situri de 
stocare. Acesta include dreptul statelor 
membre de a nu permite niciun fel de 
stocare pe întreg teritoriul lor sau în 
anumite părți ale acestuia. Selecția sitului 
de stocare corespunzător este esențială 
pentru garantarea reținerii 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 și 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 și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

Or. en

Justificare

Propunerea privește riscurile de mediu și pentru sănătate numai în legătură cu selecția 
siturilor de stocare. Cu toate acestea, vor exista și alte interese esențiale ale statelor membre 
(în special interese economice și financiare) care sunt legate de selecția rezervoarelor de 
hidrocarburi. Este necesar să se clarifice că acele interese nu sunt afectate de directivă.

Această frază trebuie să fie inclusă în scopul clarificării drepturilor statelor membre.

Amendamentul 97
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
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stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii 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 și 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 și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii 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 de scurgeri 
și 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 și 
printr-o evaluare a complexului potențial 
de stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice. În cazul stocării în acvifere 
saline, ar fi util să se țină seama de 
posibila utilizare viitoare pentru 
furnizarea apei potabile. În același timp, 
ar trebui asigurată transparența 
procedurii de selecție, prin facilitarea 
accesului publicului la informațiile 
relevante și aplicarea legislației 
comunitare referitoare la participarea 
publicului.

Or. en

Justificare

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised. 

Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels.

In order to promote public acceptance of the technology while at the same time ensuring the 
transparency of the selection procedure of the storage sites it is necessary to promote public 
access to information and to enforce public participation.

Amendamentul 98
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve (15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
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dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii 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 și 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 și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare în 
cazul în care nu există niciun risc de 
scurgeri și niciun risc de incidente nocive
pentru mediu sau sănătate. Acest lucru ar 
trebui să fie determinat printr-o 
caracterizare și printr-o evaluare a 
complexului potențial de stocare, în 
conformitate cu cerințe specifice.

Or. en

Justificare

Este esențial să se selecteze numai zone sigure ca situri de stocare. De aceea, înainte de 
selectarea unui sit de stocare, trebuie să se dovedească că acesta nu prezintă niciun fel de 
risc pentru mediu sau pentru sănătatea publică.

Amendamentul 99
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să 
efectueze o evaluare realistă a capacității 
de stocare disponibile pe teritoriul lor și să 
transmită Comisiei aceste evaluări până 
în 2012. Aceste informații ar trebui făcute 
publice.

Or. en

Justificare

Până în prezent, nu știm de fapt câtă capacitate de stocare este disponibilă în Europa. Există 
diferite estimări, însă acestea nu sunt foarte exacte. Cu toate acestea, este important de aflat 
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cât de mult CO2 putem stoca de fapt.

Amendamentul 100
Adam Gierek

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 elaboreze 
proceduri de examinare pe baza unor 
criterii tehnice și de mediu obiective,
pentru a produce informațiile necesare care 
să permită selectarea siturilor de stocare a 
CO2. Acest tip de examinare trebuie să 
îndeplinească cerințele pentru autorizații.
Statele membre ar trebui să garanteze 
faptul că procedurile referitoare la
invitațiile de participare la procedurile de 
ofertare pentru acordarea autorizațiilor de 
explorare a siturilor de stocare a CO2 
permit participarea tuturor entităților care 
îndeplinesc condițiile esențiale și 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 și a investițiilor în siturile de 
stocare a CO2, autorizațiile de explorare ar 
trebui să se acorde pentru un volum de 
stocare determinat și pe o durată limitată, 
pe parcursul căreia doar titularul 
autorizației ar trebui să aibă dreptul de 
exclusivitate garantat de statele membre. 

Or. pl

Justificare

Procedurile referitoare la invitațiile de participare la procedurile de ofertare trebuie să 
permită o concurență loială, astfel încât întreprinderile cele mai bine pregătite din punct de 
vedere tehnic să aibă posibilitatea de a obține autorizații.
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Amendamentul 101
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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. În vederea protejării și încurajării 
investițiilor în explorare, autorizațiile de 
explorare ar trebui să se acorde pentru un 
volum determinat și pe perioada necesară 
pentru efectuarea activităților, 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. În cazul în care nu se 
desfășoară nicio activitate, statele membre 
ar trebui să garanteze că autorizația de 
explorare este retrasă și poate fi acordată 
altor entități.

Or. en

Justificare

Debirocratizare și asigurarea investițiilor.
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Amendamentul 102
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
perioada necesară desfășurării activității, 
pe parcursul căreia doar titularul 
autorizației ar trebui să aibă dreptul de a 
explora potențialul complex de stocare de 
CO2. Statele membre ar trebui să garanteze 
faptul că pe durata explorării nu sunt 
permise niciun fel de utilizări conflictuale 
ale complexului. Dacă nu se desfășoară 
nicio activitate, statele membre ar trebui 
să garanteze că autorizația de explorare 
este retrasă și poate fi acordată altor 
entități.

Or. de

Justificare

Criteriile obiective și făcute publice nu sunt suficiente pentru a asigura o nediscriminare, 
care ar trebui să fie însă stabilită drept criteriu important pe piața internă. De asemenea, 
trebuie asigurată și o siguranță a investițiilor și o debirocratizare.
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Amendamentul 103
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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, nediscriminatorii și 
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.

Or. en

Justificare

Autorizațiile trebuie să fie acordate pe baza unor criterii nediscriminatorii.
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Amendamentul 104
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. 

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Operatorii siturilor de stocare ar trebui să 
fie complet disociați de producătorii de 
energie electrică. Conform principiului 
„poluatorul plătește”, producătorii de 
energie electrică trebuie să suporte 
costurile de stocare a emisiilor lor de CO2. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului.

Or. en

Justificare

Producătorii de energie trebuie să aibă acces egal la capacitatea de stocare. Aceștia trebuie 
să acopere toate cheltuielile de captare, transport și stocare a emisiilor lor de CO2.

Amendamentul 105
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. 

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. Explorările 
efectuate și investițiile necesare realizate 
justifică, prin urmare, ca deținătorul 
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autorizației de explorare să anticipeze 
faptul că va fi și deținătorul autorizației 
de stocare.

Or. en

Justificare

Crearea de stimulente pentru a efectua explorări.

Amendamentul 106
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. 

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. La acordarea 
autorizației de stocare ar trebui să se 
acorde prioritate firmei de explorare, în 
virtutea investițiilor considerabile pe care 
aceasta, în general, le face.

Or. de

Justificare

Creează stimulente pentru realizarea explorării.
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Amendamentul 107
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Siturile de stocare nu ar trebui să fie 
exploatate fără autorizație de stocare. 
Autorizația de stocare ar trebui să fie 
instrumentul de bază pentru garantarea 
îndeplinirii cerințelor esențiale din 
directivă, stocarea geologică neaducând, 
astfel, daune mediului. 

(17) Siturile de stocare nu pot fi exploatate 
fără autorizație de stocare. Autorizația de 
stocare ar trebui să fie instrumentul de bază 
pentru garantarea îndeplinirii cerințelor 
esențiale din directivă, stocarea geologică 
neaducând, astfel, daune mediului. 

Or. en

Justificare

Acest amendament sporește claritatea și înlătură orice posibilitate ca un sit de stocare să 
funcționeze fără autorizație de stocare.

Amendamentul 108
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 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 

(18) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a trimite Comisiei spre 
verificare proiectele autorizațiilor de 
stocare.
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Comunitate și, de asemenea, la sporirea 
încrederii opiniei publice în tehnicile 
CSC, în special în fazele de început ale 
aplicării directivei.

Or. de

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 109
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 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. 

(18) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a prezenta Comisiei 
proiectul de autorizație de stocare, pentru 
a fi verificat.

Or. en

Justificare
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Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 110
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
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. 

(18) Autorizațiile de stocare ar trebui 
acordate de autoritatea competentă din 
fiecare stat membru în urma consultării 
Comisiei. Proiectele de autorizații de 
stocare ar trebui prezentate Comisiei, care 
ar trebui să aibă la dispoziție șase luni 
pentru a emite un aviz obligatoriu. 
Autoritatea competentă ar trebui să nu ia 
o decizie privind autorizația finală înainte 
de emiterea avizului Comisiei. Autorizația 
de stocare ar trebui acordată doar în cazul 
în care avizul obligatoriu al Comisiei este 
favorabil. 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.

Or. en

Justificare

Revizuirea obligatorie la nivelul Comunității este necesară pentru a asigura coerență în 
punerea în aplicare a cerințelor relevante. 
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Amendamentul 111
Evangelia Tzampazi

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 
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. 

(18) Toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare ar trebui înaintate 
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, să țină 
seama de eventualele aspecte 
transfrontaliere și, de asemenea, la 
sporirea încrederii opiniei publice în 
tehnicile CSC, în special în fazele de 
început ale aplicării directivei.

Or. en

Justificare

Revizuirea autorizațiilor de stocare de la nivelul Comunității trebuie să țină seama și de 
posibilele aspecte transfrontaliere legate de stocarea CO2 în formațiuni geologice.

Amendamentul 112
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a consolida responsabilitatea 
și transparența procedurilor de 
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autorizare, statele membre ar trebui, în 
ceea ce privește procedurile de acordare a 
autorizațiilor de explorare, precum și a 
celor de stocare, să garanteze publicului 
accesul adecvat și eficient la informații, 
drepturile de participare și accesul la 
justiție în conformitate cu dispozițiile 
corespunzătoare din Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra 
mediului astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 mai 
2003. Directiva din urmă conține 
dispoziții privind participarea publicului 
la elaborarea anumitor planuri și 
programe privind mediul. Aceasta 
modifică, de asemenea, în ceea ce privește 
participarea publicului și accesul la 
justiție, Directivele 85/337/CEE și 
96/61/CE ale Consiliului, precum și 
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu.

Or. en

Justificare

Publicul trebuie să aibă un acces adecvat și efectiv la informații, drepturi de participare și 
acces la justiție cu privire la procedurile de acordare atât a autorizațiilor de explorare, cât și 
a celor de stocare.

Amendamentul 113
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să prevadă 
o contribuție din fonduri publice pentru a 
sprijini proiectele private în domeniul 



AM\734307RO.doc 29/87 PE409.630v01-00

RO

CSC numai în cazul în care este 
anticipată în mod clar o reducere 
adecvată a consumului de energie în 
gestionarea noii instalații, datorită noilor 
tehnologii în comparație cu tehnologia 
CSC actuală.

Or. en

Justificare

Pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al UE de a contribui la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la economisirea energiei, când noile tehnologii vor fi capabile să 
sprijine instalațiile de CSC în cazul cărora obiectivele trebuie atinse prin reducerea 
semnificativă a consumului de energie, statele membre ar putea interveni furnizând fonduri 
publice.

Amendamentul 114
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice 
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta. În măsura posibilului, 
costurile suportate ar trebui să fie 

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice 
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta. Costurile suportate ar trebui să 
fie recuperate de la operatorul anterior.
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recuperate de la operatorul anterior.

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă recuperează de la operatorul anterior orice costuri suportate. 
Firește, condițiile acestei recuperări vor fi definite de fiecare sistem juridic național. 

Amendamentul 115
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritatea competentă ar trebui să 
examineze și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice 
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare,
inclusiv toate obligațiile 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 și, acolo unde este necesar, să 
actualizeze sau să retragă autorizația de 
stocare, între altele, în cazul în care i se 
notifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, în cazul în care rapoartele depuse 
de operatori sau inspecțiile desfășurate fac 
dovada unor situații de nerespectare a 
condițiilor stipulate în autorizație sau în 
cazul în care i se aduc la cunoștință orice 
alte situații de neîndeplinire de către 
operator a condițiilor stipulate în 
autorizație. După retragerea unei 
autorizații, autoritatea competentă ar trebui 
fie să emită o nouă autorizație, fie să 
închidă situl de stocare. Între timp, este 
necesar ca autoritatea competentă să preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare și 
să asigure recuperarea costurilor 
suportate de la operatorul anterior,
conform principiului „poluatorul 
plătește”.

Or. en

Justificare

Acest sistem ar consolida principiul „poluatorul plătește” promovat de Comisie.
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Amendamentul 116
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 prin verificare și validare 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. În cazul 
stocării geologice în subsolul marin, 
monitorizarea ar trebui adaptată și mai 
mult la nesiguranța și dificultățile 
operaționale asociate cu utilizarea 
tehnologiei CSC în mediul marin.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să controleze calitatea monitorizării realizate de operator. În plus, 
trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a evita ca stocarea CO2 să provoace daune 
mediului marin.
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Amendamentul 117
Evangelia Tzampazi

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 oricărei forme de 
viață. 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.

Or. en

Justificare

În vederea evitării oricăror implicații pentru sănătate, pe care o posibilă scurgere le poate 
avea nu numai asupra oamenilor, dar și asupra varietății agenților ecosistemului, 
monitorizarea ar trebui să includă impactul asupra tuturor formelor de viață. De exemplu, 
este important să se monitorizeze și impactul asupra ecosistemelor marine locale, deoarece 
orice impact negativ ar putea avea implicații directe pentru sănătatea acestor ecosisteme și, 
indirect, un impact asupra oamenilor. De aceea, este esențial să fie trecute în revistă toate 
formele de viață.

Amendamentul 118
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Sunt necesare dispoziții care să 
reglementeze răspunderea pentru daunele 
aduse mediului pe plan local și climatului 

(23) Sunt necesare dispoziții care să 
reglementeze răspunderea pentru daunele 
aduse mediului pe plan local și climatului 
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în urma unei rețineri permanente nereușite. 
Răspunderea pentru daunele aduse 
mediului (daune aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, apei și 
solului) este reglementată prin Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, care ar trebui 
aplicată în cazul exploatării siturilor de 
stocare în temeiul prezentei directive. 
Răspunderea pentru daunele aduse 
climatului în urma scurgerilor este 
reglementată prin includerea siturilor de 
stocare în Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului, prin care se solicită 
restituirea cotelor de emisie pentru 
comercializare în cazul oricăror scurgeri de 
emisii. În plus, prezenta directivă ar trebui 
să instituie obligația ca operatorul să aplice 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, pe baza 
unui plan de măsuri corective înaintat 
autorității competente și aprobat de către 
aceasta. Atunci când operatorul nu ia 
măsurile corective necesare, aceste măsuri 
ar trebui luate de către autoritatea 
competentă, care ar trebui să recupereze 
costurile de la operator.

în urma unei rețineri permanente nereușite. 
Răspunderea pentru daunele aduse 
mediului (daune aduse speciilor și 
habitatelor naturale protejate, apei și 
solului) este reglementată prin Directiva 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, care ar trebui 
aplicată în cazul transportului de CO2 în 
scopul stocării geologice și al exploatării 
siturilor de stocare în temeiul prezentei 
directive. Răspunderea pentru daunele 
aduse climatului în urma scurgerilor este 
reglementată prin includerea siturilor de 
stocare în Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului, prin care se solicită 
restituirea cotelor de emisie pentru 
comercializare în cazul oricăror scurgeri de 
emisii. În plus, prezenta directivă ar trebui 
să instituie obligația ca operatorul să aplice 
măsuri corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau a unor scurgeri, pe baza 
unui plan de măsuri corective înaintat 
autorității competente și aprobat de către 
aceasta. Atunci când operatorul nu ia 
măsurile corective necesare, aceste măsuri 
ar trebui luate de către autoritatea 
competentă, care ar trebui să recupereze 
costurile de la operator. Costurile 
remedierii daunelor asupra mediului din 
timpul transportului și stocării în fazele 
operaționale, de închidere și post-
închidere, în proporția neacoperită de 
instrumentele menționate anterior sau în 
cazul în care securitatea financiară nu 
este disponibilă sau adecvată, ar trebui 
acoperite dintr-un fond finanțat prin 
contribuțiile operatorilor siturilor de 
stocare și ale producătorilor de energie 
electrică și gestionat de autoritatea 
competentă. În cazul în care securitatea 



PE409.630v01-00 34/87 AM\734307RO.doc

RO

financiară nu este disponibilă sau 
adecvată, acest fond ar trebui să acopere, 
de asemenea, daunele civile tradiționale 
asupra proprietății, sănătății etc.

Or. en

Justificare

Și transportul CO2 ar trebui să intre sub incidența Directivei 2004/35/CE. Producătorii de 
energie și operatorii sitului ar trebui să plătească în comun costurile remedierii daunelor 
provocate de stocarea CO2. 

Amendamentul 119
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25)După închiderea unui sit de stocare, 
operatorul ar trebui să rămână responsabil 
pentru întreținere, monitorizare și control, 
raportare și măsuri corective, în 
conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă, pe baza unui plan pentru etapa de 
post-închidere înaintat autorității 
competente și aprobat de către aceasta, 
precum și responsabil pentru alte obligații 
care îi revin în temeiul altor texte 
legislative comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorității competente. 

(25) După închiderea unui sit de stocare, 
operatorul ar trebui să rămână responsabil 
pentru întreținere, monitorizare și control, 
raportare și măsuri corective, în 
conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă, pe baza unui plan pentru etapa de 
post-închidere înaintat autorității 
competente și aprobat de către aceasta, 
precum și responsabil pentru alte obligații 
care îi revin în temeiul altor texte 
legislative comunitare relevante până când 
responsabilitatea pentru situl de stocare 
este transferată autorității competente. 
Operatorul ar trebui să rămână 
responsabil timp de cel puțin 100 de ani 
de la închiderea unui sit.

Or. en

Justificare

Potrivit geologilor, probleme mai pot persista la mai mult de 100 de ani de la închiderea 
sitului de stocare.
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Amendamentul 120
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 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.

Or. de

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.
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Amendamentul 121
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 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.

Or. en

Justificare
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Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 122
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 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 un aviz
obligatoriu referitor la proiectele de decizii 
de aprobare în termen de șase luni de la 
depunerea lor. Aprobarea transferului de 
către autoritățile naționale competente ar 
trebui acordată doar în cazul în care 
avizul obligatoriu al Comisiei este 
favorabil. 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. În condiții juridice similare 
cu cele din cadrul procesului de acordare 
a autorizațiilor, statele membre trebuie să 
garanteze transparența și 
responsabilitatea în aprobarea 
transferului, oferind publicului accesul 
adecvat și eficient la informații, drepturi 
de participare și accesul la justiție.

Or. en
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Justificare

Revizuirea obligatorie la nivelul Comunității este necesară pentru a asigura coerență în 
punerea în aplicare a cerințelor relevante. 

Amendamentul 123
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea 
monitorizării, dar aceasta ar trebui 
reactivată în cazul în care sunt 
identificate scurgeri sau nereguli
semnificative. Nu este necesară 
recuperarea costurilor suportate de 
autoritatea competentă de la operatorul 
anterior după transferul de 
responsabilitate.

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea inspecțiilor 
regulate, iar monitorizarea ar putea fi 
redusă la un nivel care să permită 
identificarea scurgerilor sau a neregulilor
semnificative. Dacă se identifică nereguli 
semnificative sau scurgeri, autoritatea 
competentă ar trebui să ia măsurile 
corective necesare. În cazul în care 
închiderea sitului de stocare și/sau 
transferul de responsabilitate se bazează 
pe informații inexacte sau false, 
operatorul poartă răspunderea pentru 
costurile măsurilor corective și pentru 
eventualele daune asupra sănătății umane 
sau a mediului. În toate celelalte cazuri, 
costurile corespunzătoare trebuie 
acoperite dintr-un fond finanțat prin 
contribuțiile operatorilor și gestionat de 
autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Monitorizarea după transferul responsabilității constituie o asigurare suplimentară că 
siturile de stocare vor continua să se comporte așa cum este prevăzut, că scurgerile sunt 
detectate și că, dacă este necesar, pot fi aplicate măsurile de remediere necesare.
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Amendamentul 124
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea 
monitorizării, dar aceasta ar trebui 
reactivată în cazul în care sunt 
identificate scurgeri sau nereguli 
semnificative. Nu este necesară 
recuperarea costurilor suportate de 
autoritatea competentă de la operatorul 
anterior după transferul de 
responsabilitate.

(27) După transferul de responsabilitate, 
monitorizarea ar trebui să continue cel 
puțin în următorii 100 de ani. Dacă se 
identifică nereguli semnificative sau 
scurgeri, autoritatea competentă ar trebui 
să ia măsurile corective necesare. În cazul 
în care închiderea sitului de stocare se 
bazează pe informații inexacte sau false, 
operatorul poartă răspunderea pentru 
costurile măsurilor corective și pentru 
eventualele daune asupra sănătății umane 
sau a mediului. În toate celelalte cazuri, 
costurile corespunzătoare trebuie 
acoperite din fondul finanțat prin 
contribuțiile operatorilor și ale 
producătorilor de energie electrică și 
gestionat de autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Potrivit geologilor, probleme mai pot persista la mai mult de 100 de ani de la închiderea 
sitului de stocare. Producătorii de energie și operatorii sitului ar trebui să plătească în 
comun costurile remedierii daunelor provocate de stocarea CO2. 

Amendamentul 125
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27)După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea 
monitorizării, dar aceasta ar trebui 
reactivată în cazul în care sunt identificate 
scurgeri sau nereguli semnificative. Nu 

(27) După transferul de responsabilitate 
monitorizarea poate fi redusă, dar ar 
trebui reactivată în totalitate în cazul în 
care sunt identificate scurgeri sau nereguli 
semnificative. Nu este necesară 
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este necesară recuperarea costurilor 
suportate de autoritatea competentă de la 
operatorul anterior după transferul de 
responsabilitate.

recuperarea costurilor suportate de 
autoritatea competentă de la operatorul 
anterior după transferul de responsabilitate, 
cu excepția cazului în care există daune 
produse din vina sau neglijența 
operatorului, chiar dacă aceste daune s-
au produs după transferul menționat la 
articolul 18.

Or. en

Justificare

Este important ca un anumit nivel de monitorizare să fie menținut la situl de stocare după 
închiderea sa și până când CO2 injectat este stabilizat în totalitate.

Amendamentul 126
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a garanta posibilitatea 
îndeplinirii obligațiilor aferente etapelor de 
închidere și post-închidere, a obligațiilor 
care decurg din includerea în Directivele 
2003/87/CE și 2004/35/CE și a obligațiilor 
în temeiul acestor directive de a lua măsuri 
corective în cazul unor nereguli 
semnificative sau scurgeri. Statele membre 
ar trebui să garanteze faptul că dispozițiile 
financiare, prin intermediul garanției 
financiare sau al altor măsuri echivalente, 
sunt furnizate de solicitant înainte de 
depunerea cererii pentru autorizație.

Or. en

Justificare

Trebuie incluse dispoziții financiare pentru a se garanta că sunt îndeplinite obligațiile 
rezultate din responsabilitatea față de mediu prevăzute de directivă (2004/35/CE).
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Amendamentul 127
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Reducerea costurilor.

Amendamentul 128
Richard Seeber

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 

(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 
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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. 

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.
Deoarece nu există o infrastructură 
pentru stocarea și transportul CO2 la 
nivelul întregii Comunități, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a acorda scutiri de la normele privind 
accesul reglementat al terților, oferind 
astfel stimulente pentru investițiile în 
infrastructura aferentă 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. 

Or. en

Justificare

Dacă accesul terților la siturile de stocare și la rețelele de transport este făcut să depindă de 
obligațiile naționale de reducere a emisiilor de CO2, acest lucru ar duce la un tratament 
inegal al operatorilor siturilor de stocare și ai rețelelor de transport din diferitele state 
membre. Trebuie să fie prevăzute excepții de la normele privind accesul terților la siturile de 
stocare și la rețelele de transport al CO2.

Amendamentul 129
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

(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 
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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. 

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 înseamnă că operatorii de 
transport ar trebui să fie complet disociați 
atât de operatorii siturilor de stocare, cât 
și de utilizatori (de exemplu producătorii 
de energie electrică). Cei din urmă ar 
trebui să suporte toate costurile pentru 
transportul CO2 de la captare la situl de 
stocare. Condițiile de acces la rețelele de 
transport și la siturile de stocare ar trebui 
să fie stabilite 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.

Or. en

Justificare

Producătorii de energie trebuie să aibă acces egal la capacitatea de stocare. Aceștia trebuie 
să acopere toate cheltuielile de captare, transport și stocare a emisiilor lor de CO2.

Amendamentul 130
Chris Davies

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Accesul la rețelele de transport și la (29) Accesul transparent și 
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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.

nediscriminatoriu la rețelele de transport și 
la siturile de stocare a CO2, indiferent de 
amplasarea geografică a potențialilor 
utilizatori din cadrul Uniunii Europene, 
ar trebui să fie 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 după 
consultarea Comisiei, 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 
și cererea de fluxuri de tranzit 
transfrontalier al CO2.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că operatorii din statele membre precum Grecia nu sunt 
dezavantajați în mod exagerat de amplasarea lor geografică sau de limitele potențiale ale 
dezvoltării de situri de stocare.

Amendamentul 131
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
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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. 

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, pe baze 
nediscriminatorii, 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. 

Or. de

Justificare

Criteriile obiective și făcute publice nu sunt suficiente pentru a asigura o nediscriminare, 
care ar trebui să fie însă stabilită drept criteriu important pe piața internă.

Amendamentul 132
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sunt necesare dispoziții pentru 
garantarea îndeplinirii cerințelor din 
prezenta directiva și a tuturor celorlalte 
texte legislative comunitare, luate 

(30) Sunt necesare dispoziții pentru 
garantarea îndeplinirii cerințelor din 
prezenta directivă și a tuturor celorlalte 
texte legislative comunitare, luate 
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împreună, de către autoritățile competente 
din statele membre în cauză în cazul 
transportului transfrontalier de CO2, a 
siturilor de stocare transfrontaliere sau a 
complexelor de stocare transfrontaliere.

împreună, de către autoritățile competente 
din statele membre în cauză în cazul 
transportului transfrontalier de CO2, a 
siturilor de stocare transfrontaliere sau a 
complexelor de stocare transfrontaliere,
precum și a tuturor acordurilor 
internaționale la care statele membre 
și/sau Comunitatea sunt părți. Dispozițiile 
articolului 7 din Directiva 85/337/CEE ar 
trebui, de asemenea, să se aplice în acest 
caz. 

Or. en

Justificare

În cazul transportului și/sau al stocării transfrontaliere de CO2, trebuie să se aplice toate 
dispozițiile directivei privind evaluarea efectelor asupra mediului și toate cerințele 
acordurilor internaționale la care sunt parte statele membre sau Comisia. 

Amendamentul 133
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Autoritatea competentă ar trebui să 
înființeze și să țină un registru conținând 
toate siturile de stocare închise și 
complexele de stocare înconjurătoare, 
inclusiv hărți ale întinderii spațiale ale 
acestora, de care autoritățile naționale 
competente să țină seama în cadrul 
procedurilor relevante de planificare și de 
autorizare. Comisia ar trebui să fie, de 
asemenea, informată în legătură cu 
registrul;

(31) Autoritatea competentă ar trebui să 
înființeze și să țină un registru conținând 
toate siturile de stocare operaționale și
închise și complexele de stocare 
înconjurătoare, inclusiv hărți ale întinderii 
spațiale ale acestora, de care autoritățile 
naționale competente să țină seama în 
cadrul procedurilor relevante de planificare 
și de autorizare. Comisia ar trebui să fie, de 
asemenea, informată în legătură cu 
registrul;

Or. en

Justificare

Siturile de stocare operaționale ar trebui, de asemenea, înregistrate. 
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Amendamentul 134
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul unor încălcări ale dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive. Sancțiunile respective ar trebui 
să fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

(33) Statele membre ar trebui să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul unor încălcări ale dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive. Sancțiunile respective ar trebui 
să fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Pentru încălcări grave ale 
obligațiilor ce decurg dintr-o autorizație 
acordată în conformitate cu prezenta 
directivă, inclusiv a obligației de a lua 
măsuri corective, care au ca rezultat 
emiterea de CO2 în sol, aer sau apă, 
operatorii răspund din punct de vedere 
penal în conformitate cu Directiva 
2008/XX/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din ... privind protecția 
mediului prin dreptul penal.

Or. en

Justificare

Pentru a avea același nivel de protecție a mediului și a sănătății în întreaga Comunitate, 
încălcările grave ale obligațiilor conținute în autorizațiile acordate în conformitate cu 
prezenta directivă trebuie să se afle sub incidența Codului Penal în toate statele membre. 

Amendamentul 135
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Directiva 85/337/CEE ar trebui 
modificată pentru a include captarea și 
transportul fluxurilor de CO2 în scopul 

(35) Directiva 85/337/CEE ar trebui 
modificată pentru a include captarea și 
transportul fluxurilor de CO2 în scopul 
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stocării geologice, precum și siturile de 
stocare în temeiul prezentei directive. 
Directiva 96/61/CE ar trebui modificată 
pentru a include captarea fluxurilor de CO2 
emise de instalații în scopul stocării 
geologice, după cum se prevede în 
respectiva directivă. Directiva 2004/35/CE 
ar trebui modificată pentru a include 
exploatarea siturilor de stocare în temeiul 
prezentei directive. 

stocării geologice, precum și siturile de 
stocare în temeiul prezentei directive. 
Directiva 96/61/CE ar trebui modificată 
pentru a include captarea fluxurilor de CO2
emise de instalații în scopul stocării 
geologice, după cum se prevede în 
respectiva directivă. Directiva 2004/35/CE 
ar trebui modificată pentru a include 
transportul CO2 în scopul stocării 
geologice și exploatarea siturilor de stocare 
în temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Transportul CO2 trebuie, de asemenea, să se afle sub incidența Directivei 2004/35/CE privind 
răspunderea pentru prevenirea și remedierea daunelor aduse mediului.

Amendamentul 136
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Tranziția către energii care să 
producă puțin carbon necesită realizarea 
de noi investiții în tehnicile de producere 
a energiei din combustibili fosili, 
favorizând reducerile substanțiale de 
emisii. În acest sens, Directiva 
2001/80/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor 
poluanți provenind de la instalații de ardere 
de dimensiuni mari ar trebui modificată 
pentru a impune tuturor instalațiilor de 
ardere, pentru care licența de construcție 
inițială sau licența de exploatare inițială 
este acordată după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să dețină un spațiu 
adecvat pe amplasamentul instalației 
pentru echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 

(37) Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2001 privind limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor poluanți provenind 
de la instalații de ardere de dimensiuni 
mari ar trebui modificată pentru a impune 
ca noile instalații de ardere cu o 
capacitate de cel puțin 200 de megawați să 
fie autorizate doar în cazul în care 
emisiile acestora se situează sub limita de
350 g CO2/kWh. 



AM\734307RO.doc 49/87 PE409.630v01-00

RO

disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum 
și fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2.

Or. en

Justificare

Pentru a ne atinge obiectivele noastre ambițioase privind clima, trebuie să fie stabilite 
niveluri maxime de emisii pentru producătorii de energie.

Amendamentul 137
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
legal pentru transportul CO2 în scopul 
stocării geologice și pentru stocarea 
geologică a dioxidului de carbon (denumit 
în continuare „CO2”).

Or. en

Justificare

Transportul CO2 ar trebui, de asemenea, să intre sub incidența prezentei directive.

Amendamentul 138
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică în condiții 
de siguranță pentru mediu a dioxidului de 
carbon (denumit în continuare „CO2”), în 
scopul de a contribui la combaterea 
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schimbărilor climatice;

Or. en

Justificare

Obiectivul principal în crearea unui cadru de reglementare pentru CSC este să se asigure că 
nu vor apărea riscuri pentru sănătate și pentru mediul înconjurător. 

Amendamentul 139
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta directivă instituie un cadru
legal pentru stocarea geologică în condiții 
de siguranță pentru mediu a dioxidului de 
carbon (denumit în continuare „CO2”).

Or. en

Justificare

Concluziile Consiliului European din primăvara 2007 solicitau statelor membre și Comisiei 
să efectueze o CSC sigură pentru mediu în vederea realizării sale împreună cu noile centrale 
electrice pe bază de combustibili fosili, dacă este posibil până în 2020.

Amendamentul 140
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”) și 
pentru stocarea mangalului provenit din 
biomasa celulozică în sol.
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Or. en

Justificare

Dacă aceasta este o directivă privind stocarea geologică a CO2, ar trebui luate în 
considerare toate metodele de stocare, în special cele care nu implică niciun risc pentru 
sănătatea umană și mediu.

Amendamentul 141
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”),
pentru a contribui la protecția climei.

Or. de

Amendamentul 142
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”).

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”),
pentru a contribui la protecția climei.

Or. de

Justificare

Această completare indică obiectivul propriu-zis al stocării CO2, și anume protecția climei. 
Precizarea obiectivului este importantă pentru interpretarea altor dispoziții ale directivei.
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Amendamentul 143
Lambert van Nistelrooij

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 găsirea 
unei alternative la eliberarea CO2 în 
atmosferă prin reținerea sa permanentă și 
în siguranță în subteran, astfel încât să se 
prevină un posibil impact negativ asupra 
sănătății umane sau a mediului. Stocarea 
geologică a CO2 este considerată doar o 
procedură inter partes având drept scop 
stoparea schimbărilor climatice cât mai 
curând posibil.

Or. en

Justificare

Directiva poate fi considerată acceptabilă doar în cazul în care cuprinde dispoziții pentru 
reținerea CO2 de o manieră permanentă, sigură și care să nu aibă consecințe negative asupra 
sănătății umane sau a mediului. Stocarea geologică a CO2 nu constituie o soluție durabilă, 
permanentă la schimbările climatice, ci o așa-numită „soluție de ultimă instanță”. De aceea, 
aceasta trebuie să fie considerată doar o soluție inter partes în eforturile de trecere la 
economia cu emisii scăzute de carbon.

Amendamentul 144
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 și sigură a CO2 în subteran, 
astfel încât să se prevină orice riscuri de 
impact negativ asupra mediului sau a 
sănătății umane.

Or. en
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Justificare

CO2 trebuie să fie stocat în condiții de siguranță și permanent.

Amendamentul 145
Adam Gierek

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 efectele negative asupra mediului 
exterior și a locuitorilor dintr-o zonă de 
siguranță cu o rază de 500 m de la 
punctul de injectare.

Or. pl

Justificare

Este esențial să se introducă noțiunea de „zonă de siguranță”.

Amendamentul 146
Evangelia Tzampazi

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 elimine orice efecte 
negative asupra mediului și orice riscuri 
pentru sănătatea umană care ar putea 
deriva din acestea.

Or. en



PE409.630v01-00 54/87 AM\734307RO.doc

RO

Justificare

O formulare mai fermă pentru a nu lăsa loc interpretărilor greșite privind obiectivul 
directivei, care este stocarea CO2 în condiții de siguranță pentru mediu într-o formațiune 
geologică.

Amendamentul 147
Péter Olajos

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 în formațiuni geologice 
subterane, 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.

Or. en

Amendamentul 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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, dacă acest lucru nu este 
fezabil, să se reducă pe cât posibil efectele 
negative asupra mediului și orice riscuri 
pentru sănătatea umană care ar putea 
deriva din acestea.

Or. de
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Justificare

Prin acestă completare este evidențiat faptul că acțiunea de protecție a directivei, pe lângă 
protecția climei, vizează în primul rând împiedicarea unor consecințe negative asupra 
mediului și, numai acolo unde acest lucru nu este posibil, este suficientă o diminuare. Prin 
aceasta se realizează o armonizare cu alte directive comparabile privind mediul (articolul 1 
IVU-RL).

Amendamentul 149
Vittorio Prodi

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 și orice 
riscuri pentru sănătatea umană care ar 
putea deriva din acestea. Scopul stocării 
mangalului în sol este creșterea fertilității 
și a retenției apei, precum și captarea 
carbonului.

Or. en

Justificare

Dacă aceasta este o directivă privind stocarea geologică a CO2, ar trebui luate în 
considerație toate metodele de stocare, în special cele care nu implică niciun risc pentru 
sănătatea umană și mediu.

Amendamentul 150
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că stocarea 
geologică a CO2 se realizează fără a pune 
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în pericol sănătatea umană, fără a afecta 
mediul și, în special, fără riscuri pentru 
apă, aer, sol, plante sau animale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce o dispoziție similară dispozițiilor din alte directive, cum ar 
fi Directiva-cadru privind deșeurile și consolidează aspectele privind protecția sănătății 
umane și a mediului

Amendamentul 151
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directiva se aplică stocării 
geologice a CO2 pe teritoriul statelor 
membre, în zonele economice exclusive și 
pe platourile continentale ale acestora, în 
sensul Convenției Națiunilor Unite privind 
dreptul mării (UNCLOS). 

(1) Prezenta directiva se aplică numai
stocării geologice a CO2 pe teritoriul 
statelor membre, în zonele economice 
exclusive și pe platourile continentale ale 
acestora, în sensul Convenției Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (UNCLOS). 
Recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor se exclude din domeniul 
de aplicare al prezentei directive.

Or. en

Justificare

Recuperarea intensificată a hidrocarburilor se face deja și constituie o activitate viabilă 
economic. În plus, recuperarea intensificată a hidrocarburilor nu duce în mod necesar la o 
reducere netă a emisiilor.
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Amendamentul 152
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică stocării 
geologice de CO2 care se întreprinde în 
scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare 
de noi produse și proceduri. 
.

(2) Prezenta directivă nu se aplică stocării 
geologice de CO2 care se întreprinde în 
scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare 
de noi produse și proceduri, cu excepția 
stocării CO2 în scopul reținerii 
permanente sau a stocării la scară 
industrială sub rezerve de petrol sau de 
gaze naturale în scopul ameliorării 
exploatării acestora sau în cazuri în care 
acest lucru ar putea spori siguranța la 
locul de muncă în minele de cărbuni 
bogate în metan.

Or. pl

Justificare

Se face referire la posibilitatea utilizării active a stocării CO2 în legătură cu tehnicile de 
extragere a combustibililor fosili.

Amendamentul 153
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică stocării 
geologice de CO2 care se întreprinde în 
scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare 
de noi produse și proceduri. 

(2) Prezenta directivă nu se aplică stocării 
geologice de CO2 care se întreprinde în 
scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare 
de noi produse și proceduri, nici stocării 
geologice de CO2 sau injectării de 
amestecuri de gaze ce conțin CO2 în 
scopul creșterii exploatării 
hidrocarburilor în situl de stocare.
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Or. en

Justificare

Nu a fost explicat în mod clar că injectarea de CO2 în scopul creșterii nivelului de exploatare 
a hidrocarburilor (intensificarea recuperării petrolului și gazelor) este exclusă din sfera de 
aplicare a prezentei directive sau că directiva lasă acest lucru la latitudinea statelor membre. 
Este de dorit o clarificare în acest sens. 

Amendamentul 154
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică stocării 
geologice de CO2 care se întreprinde în 
scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare 
de noi produse și proceduri. 

(2) Prezenta directivă nu se aplică stocării 
geologice de CO2 care se întreprinde în 
scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare 
de noi produse și proceduri. Aceasta se 
aplică, totuși, proiectelor demonstrative și 
comerciale cu o capacitate totală 
prevăzută de stocare de cel puțin 100 de 
kilotone.

Or. en

Justificare

Scopul este de a nu exclude aplicarea directivei proiectelor de stocare comercială a CO2.

Amendamentul 155
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nu este permisă stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care se extind
dincolo de zona menționată la alineatul (1). 

(3) Nu este permisă stocarea de CO2 într-
un sit de depozitare, al cărui complex de 
depozitare se extinde dincolo de zona 
menționată la alineatul (1). Această 
dispoziție nu se aplică în cazul în care 
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prin prezenta directivă se garantează un 
nivel de protecție comparabil pentru 
întregul complex de depozitare. 

Or. de

Justificare

Formațiunile geologice se pot întinde pe mii de kilometri. De aceea, o interzicere a stocării 
într-o formațiune geologică care se întinde dincolo de granițele UE nu ar fi eficace. 
Dimpotrivă, în cazul stocării într-o zonă de stocare al cărui complex s-ar întinde dincolo de 
granițele UE, trebuie să se asigure că dioxidul de carbon stocat nu se poate scurge fără 
sancțiuni de partea cealaltă a graniței. 

Amendamentul 156
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans,

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nu este permisă stocarea de CO2 în 
formațiunile geologice care se extind
dincolo de zona menționată la alineatul (1). 

(3) Nu este permisă stocarea geologică de 
CO2, inclusiv stocarea în subsolul marin, 
dincolo de zona menționată la alineatul (1).
Stocarea CO2 în subsolul marin trebuie în 
continuare să fie realizată în conformitate 
cu acordurile internaționale la care 
statele membre și/sau Comunitatea sunt 
părți.

Or. en

Justificare

Potrivit geologiei, stocarea de CO2 la o adâncime mai mică de 1 000 de metri creează riscuri 
serioase de scurgeri. Acordurile și normele internaționale pentru stocarea viitoare a CO2 ar 
trebui să fie respectate.
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Amendamentul 157
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 în cadrul zonei menționate 
la alineatul (1) sau dincolo de aceasta. 

Or. en

Justificare

Nu este permisă stocarea de CO2 în coloana de apă.

Amendamentul 158
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 - alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Nu este permisă stocarea CO2 în zone 
cu o densitate ridicată a populației.

Or. en

Justificare

Deoarece tehnologia nu a fost aplicată niciodată pe scară largă, mai există o mulțime de 
incertitudini privind riscurile pentru sănătatea publică. Până când nu suntem absolut siguri 
că nu există riscuri inacceptabile, nu trebuie să stocăm CO2 sub picioarele oamenilor.
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Amendamentul 159
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „stocarea geologică a CO2” înseamnă 
injectarea și stocarea fluxurilor de CO2 în 
formațiuni geologice subterane;

1. „stocarea geologică a CO2” înseamnă 
injectarea și stocarea fluxurilor de CO2 în 
formațiuni geologice subterane, permanent 
sau pe termen lung la scară geologică;

Or. en

Justificare

Pentru a crește încrederea publică în efectul pozitiv al CSC.

Amendamentul 160
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „stocarea geologică a CO2” înseamnă 
injectarea și stocarea fluxurilor de CO2 în 
formațiuni geologice subterane;

1. „stocarea geologică a CO2” înseamnă 
injectarea și stocarea în condiții de
siguranță pentru mediu a fluxurilor de 
CO2 în formațiuni geologice subterane;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 1 alineatul (1).
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Amendamentul 161
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „recuperarea intensificată a 
hidrocarburilor” înseamnă recuperarea 
hidrocarburilor suplimentară față de cea 
produsă natural prin injectarea de fluide 
sau alte metode;

Or. en

Justificare

Definirea recuperării intensificate a hidrocarburilor.

Amendamentul 162
Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sit de stocare” înseamnă o formațiune 
geologică specifică utilizată pentru 
stocarea geologică a CO2;

3. „sit de stocare” înseamnă o suprafață 
desemnată împreună cu instalațiile sale 
aferente și volumul spațial subiacent 
definit în intervalul de adâncime în scopul 
stocării de CO2;

Or. en

Justificare

După părerea noastră, termenii „sit de stocare”, „complex de stocare” și „formațiune 
geologică” nu sunt utilizați adecvat în cadrul propunerii, inclusiv în defințiile de la articolul 
3. Legislația comunitară privind deșeurile nucleare oferă o bază excelentă pentru prezenta 
directivă. Termenul „sit de stocare” implică o denumire geografică de stocare, suprafața 
desemnată, volumul spațiului de dedesubt, protecția lui juridică și, în general, instalațiile 
aferente.
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Amendamentul 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sit de stocare” înseamnă o formațiune 
geologică specifică utilizată pentru 
stocarea geologică a CO2;

3. „sit de stocare” înseamnă o zonă bine 
determinată din cadrul unei formațiuni 
geologice utilizate pentru stocarea 
geologică a CO2 împreună cu suprafața și 
instalațiile de injectare aferente;

Or. en

Justificare

Unele formațiuni geologice sunt foarte mari și ar putea fi situate în mai multe țări. Ar trebui 
să existe posibilitatea de a împărți o formațiune geologică în mai multe situri de stocare, 
astfel încât fiecăruia dintre ele să i se acorde o autorizație separată.

Amendamentul 164
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) „sit de stocare” înseamnă o zonă bine 
determinată din cadrul unei formațiuni 
geologice utilizate pentru stocarea 
geologică a CO2;

Or. de

Justificare

Din punct de vedere al specialiștilor, un sit de stocare este o parte mai mică, delimitabilă a 
unei formațiuni geologice mai mari, însă, în mod normal, nu este o formațiune „specială”.

Amendamentul 165
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
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Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sit de stocare” înseamnă o formațiune
geologică specifică utilizată pentru 
stocarea geologică a CO2;

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

Or. en

Justificare

Specification.

Amendamentul 166
Urszula Krupa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) „sit de stocare” înseamnă o zonă
specifică din cadrul unei formațiuni 
geologice utilizate pentru stocarea 
geologică a CO2;

Or. pl

Justificare

„Sit de stocare” nu este sinonim cu „formațiune geologică”. CO2 nu este stocat într-o 
întreagă formațiune geologică, ci, mai curând este stocat în anumite locuri din cadrul 
formațiunii respective.
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Amendamentul 167
Urszula Krupa

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „formațiune geologică” înseamnă o 
subdiviziune litostratigrafică în cadrul 
căreia se pot găsi și cartografia straturi
distincte de rocă; 

(4) „formațiune geologică” înseamnă o 
subdiviziune litostratigrafică de bază în 
cadrul căreia se pot găsi roci distincte, ceea 
ce permite realizarea unei descrieri și a 
diverse hărți geologice (inclusiv, de 
exemplu, realizarea de hărți de inginerie 
geologică) în conformitate cu anexele I și 
II.

Or. pl

Justificare

Skały nie zawsze występują w warstwach (np. skały przeobrażone czy wylewne) z powodu 
różnej struktury. Struktura skały nie jest podstawowym kryterium litostratygraficznym, lecz 
uzupełniającym.

W dokumencie źródłowym w definicji formacji skalnej, gdzie proponuje się tworzenie jednej 
mapy nie można zaakceptować tak ograniczonego podejścia do problemu.

Załączniki I i II niniejszego dokumentu jednoznacznie mówią o wielokierunkowych badaniach 
geologicznych formacji skalnych (geofizycznych, geochemicznych, inżynierskich, itp.), dlatego 
zaproponowana poprawka pokazuje złożoność problemu formacji skalnych, gdzie będzie 
dokonywane składowanie CO2.

Amendamentul 168
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 orice eliberare 
măsurabilă de CO2 din complexul de 
stocare la suprafața solului, în apele 
subterane, în atmosferă sau hidrosferă și 
care este confirmată, dacă este cazul, de 
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sisteme de monitorizare care utilizează 
cea mai bună tehnologie disponibilă;

Or. en

Justificare

Obiectivul principal este de a asigura că stocarea CO2 este sigură din punct de vedere al 
mediului și pentru sănătatea umană. Apele subterane trebuie să fie adăugate prezentului 
amendament, deoarece aceasta este o dispoziție a Directivei-cadru privind apa.

Amendamentul 169
Péter Olajos

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 orice eliberare de 
CO2 din complexul de stocare în orice 
segment al mediului;

Or. en

Justificare

CO2 care rămâne într-o formațiune secundară de reținere din afara complexului (acest lucru 
se poate întâmpla în urma nedefinirii corecte a complexului) nu ar trebui să ducă la predarea 
autorizațiilor ETS, deoarece CO2 este în continuare stocat permanent. Firește, autorizația de 
stocare ar trebui să fie actualizată.

Amendamentul 170
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 eliberarea de CO2
care nu este nesemnificativă din 
complexul de stocare;
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Or. en

Justificare

Specificare și adaptare la prezentarea Comisiei în legătură cu raportul special IPCC privind 
CSC.

Amendamentul 171
Norbert Glante

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 orice eliberare 
semnificativă de CO2 din complexul de 
stocare;

Or. de

Justificare

Die Definition des Begriffes Leckage kann ohne die Änderung so verstanden werden, als ob 
eine absolute Dichtheit gewährleistet wird. Dies ist technisch unmöglich und auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Amendamentul 172
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 orice eliberare 
măsurabilă de CO2 din complexul de 
stocare;

Or. de
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Justificare

Actuala formulare poate fi înțeleasă ca și cum pentru funcționarea și încetarea stocării ar fi 
necesară împiedicarea scurgerii chiar a celor mai mici cantități de CO2. Acest lucru nu este 
realizabil practic și nu este justificat prin considerente tehnice de securitate, respectiv prin 
considerente de protecție a climei. De aceea în directivă ar trebui stabilit clar că există o 
„scurgere” numai atunci când are loc o scăpare din complexul de stocare, măsurabilă la 
nivelul de cunoștințe științifice disponibile.

Amendamentul 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 orice eliberare de 
CO2 din situl de stocare;

Or. en

Justificare

Situl de stocare ar trebui să fie punctul de referință pentru definirea scurgerii, pentru a se 
asigura un maximum de integritate și siguranță. 

Amendamentul 174
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 - punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „complex de stocare” înseamnă situl de 
stocare și ariile geologice înconjurătoare 
care pot influența integritatea și securitatea 
stocării în ansamblu (și anume, formațiuni 
de reținere secundare);

(6) „complex de stocare” înseamnă situl de 
stocare, alcătuit dintr-o secțiune 
exterioară în care se instalează 
echipamentul de injectare și o secțiune 
subterană de forma unei zone goale 
întinse (peșteri cambriene sau masive 
poroase), și ariile geologice înconjurătoare 
care pot influența integritatea și securitatea 
stocării în ansamblu (și anume, formațiuni 
de reținere secundare);
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Or. pl

Justificare

Un complex de stocare este alcătuit nu doar dintr-un sit de stocare, ci și dintr-o zonă de 
suprafață.

Amendamentul 175
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a)„Unitatea hidraulică” înseamnă un 
spațiu poros conectat hidraulic în care 
poate fi observată comunicarea presiunii 
într-un domeniu măsurabil cu mijloace 
tehnice și care este delimitat prin 
dispozitive de oprire a curgerii (opritoare, 
depozite de sare, limite litologice), sau 
efilare sau afloriment al formațiunii;

Or. de

Justificare

Mai multe locații de stocare pot face parte dintr-o structură denumită unitate hidraulică. 
Unitatea hidraulică este spațial mai extinsă decât un „complex de stocare“ definit la 
articolul 3, alineatul (6). În cadrul unei asemenea structuri sunt posibile influențe reciproce 
puternice ale instalațiilor de injectare paralele. De aceea, aprobările de stocare care sunt 
paralele în timp trebuie să fie acordate numai unei singure întreprinderi. 

Amendamentul 176
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „explorare” înseamnă evaluarea (7) „explorare” înseamnă aplicarea unor 
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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;

proceduri specifice pentru a explora 
complexurile potențiale de stocare, care au 
fost elaborate pe baza unor criterii tehnice 
și de mediu obiective, inclusiv unele
activități precum efectuarea unor studii 
geologice prin mijloace fizice sau chimice 
și forarea în vederea obținerii de informații 
cu privire la straturile geologice din zona 
în care se află complexul potențial de 
stocare;

Or. pl

Justificare

Amendamentul definește cu mai multă precizie noțiunea de „explorare”.

Amendamentul 177
Péter Olajos

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 geofizice și forarea în vederea 
obținerii de informații geologice cu privire 
la straturile din complexul potențial de 
stocare;

Or. en

Justificare

Termenul „studiu geofizic” este mai adecvat pentru aceste rezervoare adânci în discuție, 
decât cel de „studiu geologic”. În plus, noțiunea „prin mijloace fizice sau chimice” este 
redundantă. De aceea, sugerăm ca această formulare să fie eliminată. 
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Amendamentul 178
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „autorizație de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează explorarea, emisă de 
autoritatea competentă în temeiul cerințelor 
din prezenta directivă;

8. „autorizație de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează explorarea într-o formațiune 
geologică care este considerată adecvată 
în conformitate cu condițiile menționate 
la articolul 4, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerințelor din 
prezenta directivă;

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să fie acordate niciun fel de autorizații pentru explorarea siturilor, dacă situl nu 
este absolut sigur.

Amendamentul 179
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) „autorizație de explorare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează explorarea, emisă de 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru în temeiul cerințelor din legislația 
națională și din prezenta directivă;

Or. pl

Justificare

Amendamentul definește cu mai multă precizie autoritatea care emite o autorizație de 
explorare.
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Amendamentul 180
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „operator de transport” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, privată 
sau publică, care este complet disociată de 
operatorul sitului de stocare și de 
utilizator (de exemplu producătorul de 
energie electrică) și care efectuează sau 
controlează transportul de CO2 către situl 
de stocare sau căreia i s-au delegat, în 
conformitate cu legislația națională, 
competențe economice decisive cu privire 
la funcționarea tehnică a rețelei de 
transport;

Or. en

Justificare

Este definit operatorul de transport, care ar trebui să fie foarte clar delimitat de operatorul 
sitului de stocare și de producătorul de energie.

Amendamentul 181
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „autorizație de stocare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează stocarea geologică a CO2 într-
un sit de stocare, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerințelor din 
prezenta directivă;

10. „autorizație de stocare” înseamnă o 
decizie scrisă și motivată prin care se 
autorizează stocarea geologică a CO2 într-
un sit de stocare și care conține toate 
elementele necesare în conformitate cu 
articolul 9, emisă de autoritatea 
competentă în temeiul cerințelor din 
prezenta directivă; 
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Or. en

Justificare

O autorizație de stocare trebuie să includă toate elementele stabilite la articolul 9.

Amendamentul 182
Evangelia Tzampazi

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 
orice modificare care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului sau a 
sănătății umane; această modificare ar 
putea fi identificată drept rezultatul unei 
comparări a anumitor valori determinante 
(de exemplu pH-ul, gradul de aciditate 
sau alcalinitate a unei soluții) colectate 
înainte și după injectarea CO2;

Or. en

Justificare

Compararea anumitor valori determinante între situațiile „anterioară” și „ulterioară” 
injectării de CO2 în situl de stocare ar putea oferi certitudini științifice când sunt interpretați 
termenii „modificări” și „semnificație”. Datele de context „pre-injecție” vor fi comparate cu 
perioada „post” care are date din funcționarea normală a fazei sitului de stocare, permițând 
ca orice diferență să fie ușor sesizată și evaluată. Determinanții folosiți trebuie să fie 
descriptori semnificativi ai mediului și siguranței (cum ar fi pH-ul). 

Amendamentul 183
Péter Olajos

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 

11. „modificare substanțială” înseamnă 
orice modificare propusă/planificată a 
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semnificative asupra mediului; proiectării sau funcționării care ar putea 
avea efecte semnificative asupra mediului 
sau a sănătății umane;

Or. en

Justificare

Nu este clar prin aceste definiții ale „modificării substanțiale” și ale „neregulei 
semnificative” din text, dacă diferența între cele două concepte constă în faptul că una este 
deliberată, în timp ce cealaltă este doar o consecință.

Amendamentul 184
Adam Gierek

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 care ar putea avea efecte asupra 
sănătății locuitorilor din zona de 
siguranță sau asupra mediului la 
suprafața sau în subteranul secțiunii 
geologice a sitului de stocare;

Or. pl

Justificare

Amendamentul este important deoarece clarifică noțiunea de „modificare substanțială”.

Amendamentul 185
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 

11. „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare care ar putea avea efecte nocive
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semnificative asupra mediului; asupra mediului sau a sănătății umane;

Or. en

Justificare

O modificare care poate prejudicia sănătatea publică trebuie să fie și ea considerată o 
modificare substanțială.

Amendamentul 186
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 care ar putea avea efecte 
considerabile asupra mediului sau asupra 
sănătății;

Or. de

Justificare

Modificarea servește la ajustarea noțiunilor, astfel cum sunt ele folosite în articolul 1 
alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul 187
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care rezultă din procedurile de 
captare a dioxidului de carbon;

12. „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care conține nu mai puțin de 
98% CO2, care rezultă din procedurile de 
captare a dioxidului de carbon, în care nu 
s-au adăugat deșeuri sau alte materii în 
scopul eliminării lor și care nu conține 
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substanțe corozive, precum H2S and SO2;

Or. en

Justificare

Fluxurile de CO2 ar trebui să fie cât mai pure posibil și să nu conțină substanțe corozive, 
fiindcă acestea duc la creșterea riscurilor atât în timpul transportului, cât și în timpul 
stocării.

Amendamentul 188
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care rezultă din procedurile de 
captare a dioxidului de carbon;

12. „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care rezultă din procedurile de 
captare a dioxidului de carbon și care 
conține nu mai puțin de 99,9 % CO2;

Or. en

Justificare

Mitigating greenhouse gas emissions requires storage sites to be safe over long periods of 
time. Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if 
substantial quantities of impurities are co-disposed with the CO2. Impurities such as SOx 
increase leakage risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS. Additionally, 
impurities in the CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as 
well as potential health, safety and environmental effects. Established technologies are 
capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%.

Amendamentul 189
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 - punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care rezultă din procedurile de 

(12) „flux de CO2” înseamnă un flux de 
produse care rezultă din procesul de 
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captare a dioxidului de carbon; ardere a combustibililor fosili și care 
conțin dioxid de carbon în proporție de cel 
puțin 90% ;

Or. pl

Justificare

Amendamentul face textul mai precis.

Amendamentul 190
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 
starea sitului în sine, care implică riscul 
unei scurgeri;

16. „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare, în ceea ce privește 
starea sitului în sine sau funcționarea 
complexului de stocare, care sporește în 
mod semnificativ riscul unei scurgeri;

Or. en

Justificare

Ambele aspecte privind operațiunile de injectare și evoluția complexului de stocare sunt 
complementare.

Amendamentul 191
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 

16. „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 
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starea sitului în sine, care implică riscul 
unei scurgeri;

complexul de stocare, care sporește riscul 
unei scurgeri;

Or. en

Amendamentul 192
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 
starea sitului în sine, care implică riscul 
unei scurgeri;

16. „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 
starea sitului în sine, care implică riscul 
unei scurgeri sau riscuri pentru mediu ori 
sănătatea umană;

Or. en

Justificare

Obiectivul principal este de a asigura că stocarea CO2 este sigură din punct de vedere al 
mediului și pentru sănătatea umană.

Amendamentul 193
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 
starea sitului în sine, care implică riscul 
unei scurgeri;

(16) „neregulă semnificativă” înseamnă 
orice neregulă intervenită în operațiunile de 
injectare sau stocare sau în ceea ce privește 
starea sitului în sine, care implică riscul 
unei scurgeri sau riscuri pentru mediu sau 
pentru sănătate; 

Or. de
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Justificare

Plecând de la scopul stocării geologice [articolul 1 alineatul (2)] și de la domeniul de 
aplicare al alineatului (2) de la articolul 4, definiția neregularităților principale trebuie să 
acopere și riscurile pentru mediu sau pentru sănătate care ar putea exista, pe lângă riscurile 
de scurgeri. Protecția mediului și sănătății joacă un rol nu numai la alegerea mijlocului de 
stocare, ci și în cursul exploatării și în cazul eventualelor măsuri de corecție și constituie o 
premisă esențială pentru acceptarea de către opinia publică.

Amendamentul 194
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 în vederea 
preîntâmpinării sau opririi tuturor 
scurgerilor;

Or. en

Justificare

Măsurile corective nu ar trebui să reducă, ci să oprească scurgerile. Scurgerile anuale mici 
pot avea efecte majore după un timp. De exemplu, dacă un sit de stocare înregistrează o 
scurgere anuală de 1 %, atunci tot CO2 stocat se va scurge în atmosferă după câteva decenii.

Amendamentul 195
Evangelia Tzampazi

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

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 
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din complexul de stocare; stocare;

Or. en

Justificare

Obiectivul directivei fiind utilizarea sigură din punctul de vedere al mediului a tehnologiei 
CSC care ar contribui la abordarea problemelor privind schimbările climatice, prin 
atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, măsurile de corecție ar trebui să vizeze 
prevenirea și stoparea eliberării de CO2 din situl de stocare. 

Amendamentul 196
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 - punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „închiderea” unui sit de stocare a CO2 
înseamnă încetarea definitivă a injectării de 
CO2 în situl de stocare;

(18) „închiderea” unui sit de stocare a CO2 
înseamnă încetarea definitivă a injectării de 
CO2 în situl de stocare și include măsuri 
de dezafectare, precum dezasamblarea 
instalației de injectare și capsularea 
siturilor de stocare;

Or. de

Justificare

Conceptul de închidere cuprinde, în contextul mineritului, activități de reconstrucție și de 
aceea trebuie folosit în același sens și aici. În textul următor, conceptul nu este utilizat în mod 
unitar: în parte, numai ca „suspendare a activității de injectare“ cum ar fi în definiția de la 
alineatul (18) și în alte contexte, inclusiv în cel al activităților de reconstrucție. 

Amendamentul 197
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 - punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „închiderea” unui sit de stocare a CO2 (18) „închiderea” unui sit de stocare a CO2
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înseamnă încetarea definitivă a injectării 
de CO2 în situl de stocare;

înseamnă încetarea injectării de CO2 în
secțiunea geologică a complexului de 
stocare și eliminarea oricăror scurgeri 
prin izolarea punctelor de scurgere a CO2;

Or. pl

Justificare

Amendamentul definește cu mai multă precizie „închiderea” unui sit de stocare a CO2.

Amendamentul 198
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 3 - punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „rețea de transport” înseamnă rețeaua
de conducte, inclusiv stațiile de compresie 
conexe, pentru transportarea CO2 către 
situl de stocare.

(20) „rețea de transport” înseamnă 
instalația alcătuită dintr-o rețea de 
conducte, împreună cu valvele, pompa și 
rezervoarele aferente, inclusiv stațiile de 
compresie conexe, pentru transportarea 
continuă a CO2 către complexul de 
stocare, și care cuprinde, de asemenea, 
cisterne pentru transport individual.

Or. pl

Justificare

Amendamentul definește cu mai multă precizie noțiunea de „rețea de transport”.
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Amendamentul 199
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „instalație pregătită pentru captare” 
înseamnă o instalație de ardere [cu o 
capacitate de minimum 300 de megawați 
(termici)] care dispune pe amplasamentul 
său de un spațiu adecvat pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și în cazul căreia a fost 
evaluată în mod corespunzător 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor sisteme de transport adecvate.

Or. en

Justificare

Definiția ar fi necesară pentru propunerea poloneză de modificare a textului articolului 35a 
și eliminare a articolului 32.

Amendamentul 200
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Funcționarea diferitelor instalații de stocare în cadrul aceleiași unități hidraulice are, în mod 
implicit, un impact asupra celorlalte instalații care funcționează în unitatea hidraulică. În 
cadrul unei unități hidraulice, autorizațiile de stocare pot fi emise unui singur operator, în 
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orice moment. 

Amendamentul 201
Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

20b. „monitorizare” înseamnă colectarea 
datelor și raportarea obligațiilor, în toate 
modurile posibile descrise în anexa I, 
pentru a asigura stocarea CO2 în condiții 
de siguranță pentru mediu în trei faze: 
(a) preinjectarea sau datele de bază; 
(b) în timpul injectării sau în timpul 
exploatării sitului de stocare și 
(c) închiderea și post-închiderea sau 
obligațiile de monitorizare permanentă. 
Toate fazele monitorizării ar trebui să fie 
supuse unor proceduri de verificare și 
validare adecvate și separate, în 
conformitate cu cerințele din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Monitorizarea este un proces de verificare pentru a garanta că: 

a. este respectată o „limită stabilită”, 

b. s-a înregistrat că această activitate de monitorizare a avut loc și

c. rezultatele sunt raportate.
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Amendamentul 202
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

20b. „monitorizare” înseamnă colectarea 
datelor și raportarea obligațiilor în 
conformitate cu anexa I, pentru a asigura 
stocarea CO2 în condiții de siguranță 
pentru mediu în trei faze: 
(a) preinjectarea sau datele de bază; 
(b) în timpul injectării sau în timpul 
exploatării sitului de stocare și 
(c) închiderea și post-închiderea sau 
obligațiile de monitorizare permanentă. 
Fiecare fază a monitorizării ar trebui să 
fie supusă unei verificări adecvate și 
separate. 

Or. en

Justificare

Monitorizarea ar trebui să fie concepută ca un proces de verificare pentru a garanta că 
obiectivul procesului CSC este realizat și că înregistrarea acestei activități de monitorizare a 
avut loc. Monitorizarea procesului joacă un rol vital pentru asigurarea acceptării publice a 
CSC, pentru utilizarea acestei tehnologii în condiții de siguranță pentru mediu, pentru a 
realiza obiectivul principal, care este reducerea emisiilor de CO2.

Amendamentul 203
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

20c. „verificare” înseamnă procesul prin 
care se asigură existența procedurilor de 
monitorizare corespunzătoare - în 
conformitate cu datele științifice.
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Or. en

Justificare

Monitorizarea ar trebui să fie însoțită de verificare și validare pentru a asigura siguranța 
sitului. 

Amendamentul 204
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

20d. „mangal” înseamnă structura de 
carbon rezultată în urma prelucrării 
pirolitice a biomasei celulozice.

Or. en

Amendamentul 205
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

20e. „sol” înseamnă stratul superficial al 
ecosistemului terestru care susține 
vegetația.

Or. en
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Amendamentul 206
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20f) „proiecte demonstrative” înseamnă 
proiecte destinate să demonstreze până în 
2014 aplicarea pe termen lung în condiții 
de siguranță pentru mediu a stocării 
geologice a CO2, în conformitate cu 
cerințele din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Proiectele demonstrative amintite în concluziile Consiliilor de primăvară din 2007 și 2008 
vor oferi experiența practică necesară cu privire la aplicarea tehnologiei CSC la nivel 
industrial. 

Amendamentul 207
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20g) „validare” înseamnă procesul prin 
care se garantează că «valorile fixate» 
controlează în mod corespunzător 
riscurile de scurgere a CO2 și de 
producere a efectelor nocive asupra 
mediului sau a sănătății și siguranței 
publice;

Or. en

Justificare

Monitorizarea ar trebui să fie însoțită de verificare și validare pentru a asigura siguranța 
sitului. 



AM\734307RO.doc 87/87 PE409.630v01-00

RO


	734307ro.doc

