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Amendamentul 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când un sit de stocare a fost 
închis în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (a) sau (b), 
responsabilitatea pentru situl închis este 
transferată autorității competente după 
expirarea perioadei de 100 de ani și după 
îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute 
în autorizația de stocare privind transferul 
de responsabilitate. În acest sens, 
operatorul pregătește un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului și 
înaintează acest raport autorității 
competente pentru ca aceasta să aprobe 
transferul de responsabilitate.

Or. en

Justificare

Conform geologilor, pot interveni probleme și la 100 de ani după închiderea unui sit de 
stocare.

Amendamentul 340
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un sit de stocare a fost 
închis în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (a) sau (b), 
responsabilitatea pentru situl închis,
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta, este transferată autorității 

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

de cel puțin 50 de ani. Transferul către 
autoritatea competentă are loc la sfârșitul 
perioadei inițiale de 50 de ani, numai în 
cazul în care și atunci când toate probele 
disponibile indică faptul că CO2 stocat va 
fi reținut complet în viitorul indefinit și că 
s-au îndeplinit criteriile de transferare a 
responsabilității enunțate în autorizația de 
stocare. În acest sens, operatorul pregătește 
un raport care să dovedească îndeplinirea 
criteriilor și înaintează acest raport 
autorității competente pentru ca aceasta să 
aprobe transferul de responsabilitate.

Or. en

Justificare

O perioadă intermediară minimă post-închidere în care operatorii să-și asume 
responsabilitatea pentru situl de stocare va proteja autoritatea competentă de asumarea 
responsabilității pentru CO2 stocat în mod prematur.  De asemenea, acest lucru va încuraja 
gestionarea corespunzătoare a siturilor și lucrările de întreținere pe timpul exploatării 
acestora, precum și pe durata perioadei de închidere, deoarece operatorii își vor asuma 
responsabilitatea pentru o perioadă de timp fixă și nu vor fi exonerați de această 
responsabilitate până în momentul în care se specifică faptul că CO2 stocat va fi reținut și 
toate condițiile autorizației de stocare pentru transferul de responsabilitate au fost 
îndeplinite.

Amendamentul 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când un sit de stocare a fost 
închis în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (a) sau (b), 
responsabilitatea pentru situl închis, 
inclusiv toate obligațiile legale care decurg 
din aceasta, este transferată autorității 
competente la inițiativa acesteia sau la 
cererea operatorului, în cazul în care și 
atunci când toate probele disponibile indică 

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

faptul că CO2 stocat va fi reținut complet 
în viitorul indefinit. În acest sens, 
operatorul pregătește un raport care să 
dovedească îndeplinirea criteriului și 
înaintează acest raport autorității 
competente pentru ca aceasta să aprobe 
transferul de responsabilitate. Operatorul 
rămâne răspunzător pentru orice pagube 
produse din vina sau neglijența sa, chiar 
dacă aceste pagube s-au produs după 
transferul menționat la articolul 18.

Or. en

Justificare

Deoarece gradul de risc rămâne ridicat pe o perioadă lungă de timp după închiderea unui sit 
de stocare, transferul responsabilității pentru sit către autoritatea competentă nu este 
echitabil. Operatorul trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea pentru erori sau 
neglijență.

Amendamentul 342
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sintagma „în viitorul indefinit” nu este clară. Este o condiție obligatorie ca toate criteriile 
privind integritatea stocării și transferul de responsabilitate să fie stabilite în directivă sau 
autorizația de stocare. 

Amendamentul 343
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Debirocratizare și principiul subsidiarității.
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Amendamentul 344
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate deciziile de aprobare 
elaborate de către autoritatea competentă în 
conformitate cu alineatul (1). 

Or. en
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Justificare

Procesul de revizuire a autorizațiilor de stocare ar duce la întârzieri în procesul de depunere 
a cererilor. Sugerăm ca reglementările naționale să prevadă obligația de a informa Comisia 
atunci când se eliberează autorizații noi. 

Amendamentul 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate deciziile de aprobare 
adoptate de către autoritatea competentă în 
conformitate cu alineatul (1)

Or. de

Justificare

Conform principiului subsidiarității, statele membre sunt responsabile pentru transferul de 
responsabilitate de la operator către autoritatea competentă.

Amendamentul 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate proiectele de decizii de 
aprobare elaborate de către autoritatea 

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

competentă în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv cu privire la rapoartele depuse 
de operator și orice alte materiale luate în 
considerare de către autoritatea competentă 
la momentul formulării concluziei sale. În 
termen de șase luni de la înaintarea 
acestora către Comisie, aceasta emite un 
aviz cu privire la proiectele de decizii de 
aprobare. Dispozițiile de la articolul 6 
alineatul (2a) se aplică și proiectelor de 
decizii de aprobare.

Or. en

Justificare

Evaluarea obligatorie la nivel comunitar este necesară pentru asigurarea consecvenței în 
punerea în aplicare a cerințelor.

Amendamentul 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.
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Amendamentul 349
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Debirocratizare și subsidiaritate.

Amendamentul 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Procesul de revizuire a autorizațiilor de stocare ar duce la întârzieri în procesul de depunere 
a cererilor. Sugerăm ca reglementările naționale să prevadă obligația de a informa Comisia 
atunci când se eliberează autorizații noi. 
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Amendamentul 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea continuă fără întrerupere 
pe o perioadă de cel puțin 30 de ani de la 
data emiterii autorizației.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se mențină o monitorizare permanentă pe o perioadă de cel puțin 30 de ani 
pentru a se asigura că respectivele complexe de stocare de CO2 sunt sigure și pentru a 
permite luarea de măsuri corective în eventualitatea unei scurgeri. 
Perioada după retragerea CO2 stocat este cea mai importantă, deoarece după sigilarea 
completă pot exista efecte negative asupra mediului (presiunea rocilor, migrarea CO2, 
scurgeri etc.)
Amendamentul vizează protejarea statului membru de comportamentul fraudulos și neglijent 
al operatorilor.

Amendamentul 352
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) După transferul de responsabilitateîn 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 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 scurgeri 
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problemei și efectivitatea unor măsuri 
corective.

sau nereguli semnificative, autoritatea 
competentă 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 pagube 
provocate sănătății umane sau mediului. 
În toate celelalte cazuri, atât costurile 
relevante, cât și costurile de monitorizare 
sunt suportate din fondul creat în temeiul 
articolului 19a, finanțat prin contribuțiile 
operatorilor și gestionat de autoritatea 
competentă. 

Or. en

Justificare

Monitorizarea după transferul de responsabilitate oferă un plus de siguranță, asigurând că 
siturile de stocare se comportă în continuare conform previziunilor.

Prezenta propunere de directivă permite suportarea pe termen lung a costurilor măsurilor de 
monitorizare și remediere intervenite după transferul de responsabilitate de către statul 
membru (și, prin definiție, de către contribuabili), cu excepția cazului în care se dovedește că 
operatorul este vinovat de erori sau neglijență. Pentru a acoperi costurile de monitorizare și 
remediere după transferul de responsabilitate, se impune crearea unui fond finanțat din 
contribuțiile operatorilor.

Amendamentul 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea poate relaxată până la un 
nivel care să permită determinarea 
scurgerilor sau neregulilor semnificative. 
În cazul identificării oricăror scurgeri sau 
nereguli semnificative, monitorizarea este 
intensificată după cum se impune, pentru a 



AM\734311RO.doc 13/72 PE409.632v01-00

RO

corective. evalua amploarea problemei și eficacitatea
unor măsuri corective.

Or. de

Justificare

Dacă se permite încetarea monitorizării după transferul de responsabilitate, acest lucru 
poate însemna că scurgerile care impun reactivarea monitorizării ar putea fi detectate numai 
după producerea eventualelor daune. Astfel, se recomandă menținerea unui sistem de 
monitorizare cel puțin la nivel minim. 

Amendamentul 354
Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), ar trebui 
să se reducă monitorizarea la un nivel 
care să permită identificarea scurgerilor 
sau a neregulilor semnificative. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri sau nereguli semnificative, 
monitorizarea este intensificată după cum 
se impune, pentru a evalua amploarea 
problemei și eficacitatea unor măsuri 
corective.

Or. en

Justificare

Monitorizarea este necesară după realizarea transferului de responsabilitate către 
autoritatea competentă.
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Amendamentul 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) După transferul de responsabilitate în 
conformitate cu alineatele (1)–(4), 
monitorizarea continuă pentru următorii 
100 de ani. La încheierea acestei 
perioade, ea poate fi redusă în mod 
substanțial. Cu toate acestea, în cazul 
identificării oricăror scurgeri sau nereguli 
semnificative, monitorizarea este reactivată 
după cum se impune, pentru a evalua 
amploarea problemei și eficacitatea unor 
măsuri corective.

Or. en

Justificare

Conform geologilor, pot interveni probleme și la 100 de ani după închiderea unui sit de 
stocare.

Amendamentul 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Este important ca un anumit nivel de monitorizare să fie menținut la situl de stocare, după 
închiderea lui și până când CO2 injectat este stabilizat pe deplin.

Amendamentul 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nu se vor recuperara de la operatorul 
anterior costurile suportate după 
transferul de responsabilitate către 
autoritatea competentă în conformitate cu 
alineatele (1)-(4).

(6) După transferul de responsabilitate, 
perioada de monitorizare poate fi 
prelungită sau reactivată dacă se constată 
scurgeri sau nereguli semnificative.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se mențină o monitorizare permanentă pe o perioadă de cel puțin 30 de ani 
pentru a se asigura că respectivele complexe de stocare de CO2 sunt sigure și pentru a 
permite luarea de măsuri corective în eventualitatea unei scurgeri. 

Perioada după retragerea CO2 stocat este cea mai importantă, deoarece după sigilarea 
completă pot exista efecte negative asupra mediului (presiunea rocilor, migrarea CO2, 
scurgeri etc.)

Amendamentul vizează protejarea statului membru de comportamentul fraudulos și neglijent 
al operatorilor.
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Amendamentul 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nu se vor recuperara de la operatorul 
anterior costurile suportate după 
transferul de responsabilitate către 
autoritatea competentă în conformitate cu 
alineatele (1)-(4).

(6) Dacă se identifică scurgeri sau 
nereguli semnificative, autoritatea 
competentă ia măsurile corective 
necesare. În cazul în care închiderea 
sitului de stocare se bazează pe informații 
inexacte sau false, operatorul suportă 
costurile măsurilor corective și poartă 
răspunderea pentru toate daunele 
provocate sănătății umane și mediului. În 
toate celelalte cazuri, costurile sunt 
suportate din fondul creat în temeiul 
articolului 19a, finanțat prin contribuțiile 
operatorilor și gestionat de autoritatea 
competentă.

Or. en

Justificare

Dacă transferul de responsabilitate s-a produs pe baza unor informații false, atunci 
operatorii sitului sunt obligați la plata costurilor de remediere a eventualelor daune cauzate 
asupra mediului și sănătății publice.

Amendamentul 359
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nu se vor recuperara de la operatorul 
anterior costurile suportate după transferul 
de responsabilitate către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatele 
(1)-(4).

(6) Nu se vor recuperara de la operatorul 
anterior costurile suportate după transferul 
de responsabilitate către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatele 
(1)-(4). Acest lucru nu se aplică în cazul 
în care, din vina sau neglijența 
operatorului, închiderea unui sit de 
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stocare se bazează pe informații inexacte 
sau false. În acest caz, operatorul poartă 
răspunderea pentru costurile măsurilor 
corective și pentru eventualele pagube 
provocate sănătății umane sau mediului. 
În toate celelalte cazuri, atât costurile 
relevante, cât și costurile de monitorizare 
sunt suportate din fondul creat în temeiul 
articolului 19a, finanțat prin contribuțiile 
operatorilor și gestionat de autoritatea 
competentă. 

Or. en

Justificare

Prezenta propunere de directivă permite suportarea pe termen lung a costurilor măsurilor de 
monitorizare și remediere intervenite după transferul de responsabilitate de către statul 
membru (și, prin definiție, de către contribuabili), cu excepția cazului în care se dovedește că 
operatorul este vinovat de erori sau neglijență. Pentru a acoperi costurile de monitorizare și 
remediere după transferul de responsabilitate, se impune crearea unui fond finanțat din 
contribuțiile operatorilor.

Amendamentul 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nu se vor recupera de la operatorul 
anterior costurile suportate după transferul 
de responsabilitate către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatele 
(1)-(4).

(6) Nu se vor recupera de la operatorul
anterior costurile suportate după transferul 
de responsabilitate către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatele 
(1)-(4). Excepție fac cazurile de furnizare 
de date eronate, de ascundere a 
informațiilor relevante, de neglijență, 
inducere în eroare premeditată sau abuz.
Prezenta dispoziție nu aduce atingere 
alineatului (2) de la articolul 19.

Or. de
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Justificare

Această formulare asigură faptul că încă este posibil recursul împotriva operatorului, chiar 
și după realizarea transferului de responsabilitate către autoritățile publice, în cazul în care 
se aplică circumstanțele prevăzute de cea de-a doua teză. Cea de-a treia teză clarifică faptul 
că este posibilă acoperirea costurilor suportate din fondul înființat conform articolului 
192(2a)(nou). 

Amendamentul 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nu se vor recuperara de la operatorul 
anterior costurile suportate după transferul 
de responsabilitate către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatele 
(1)-(4).

(6) Nu se vor recuperara de la operatorul 
anterior costurile suportate după transferul 
de responsabilitate către autoritatea 
competentă în conformitate cu alineatele 
(1)-(4), cu excepția cazului în care există 
pagube produse din vina sau neglijența 
operatorului, chiar dacă aceste pagube s-
au produs după transferul menționat la 
articolul 18.

Or. en

Justificare

Deoarece gradul de risc rămâne ridicat pe o perioadă lungă de timp după închiderea unui sit 
de stocare, transferul responsabilității pentru sit către autoritatea competentă nu este 
echitabil. Operatorul ar trebui să-și asume în continuare responsabilitatea pentru erori sau 
neglijență.

Amendamentul 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 18 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Când un sit de stocare a fost închis în (7) Nu se vor recuperara de la operatorul 
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conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c), transferul de responsabilitate 
are loc în cazul în care și atunci când 
toate probele disponibile indică faptul că 
CO2 stocat va fi reținut complet în viitorul 
indefinit, și ulterior sigilării sitului și 
demontării instalațiilor de injectare.

anterior costurile suportate după 
transferul de responsabilitate către 
autoritatea competentă în conformitate cu 
alineatele (1)-(4) dacă se produce o 
neregulă semnificativă din vina 
operatorului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se mențină o monitorizare permanentă pe o perioadă de cel puțin 30 de ani 
pentru a se asigura că respectivele complexe de stocare de CO2 sunt sigure și pentru a 
permite luarea de măsuri corective în eventualitatea unei scurgeri.
Perioada după retragerea CO2 stocat este cea mai importantă, deoarece după sigilarea 
completă pot exista efecte negative asupra mediului (presiunea rocilor, migrarea CO2, 
scurgeri etc.)
Amendamentul vizează protejarea statului membru de comportamentul fraudulos și neglijent 
al operatorilor.

Amendamentul 363
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa 
de post-închidere, precum și orice 
obligații care decurg din includerea în 
Directiva 2003/87/CE. 

(1) Comisia și statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
financiare adecvate, sub forma unei 
garanții financiare sau al oricăror alte 
măsuri echivalente, pe baza modalităților 
care urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care decurg din 
implementarea prezentei directive. 
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Or. pl

Justificare

Resursele financiare necesare pentru aplicarea tehnologiei CSC pot proveni din plata taxelor 
de emisie.

Amendamentul 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE. 

(1) Statele membre se asigură că, la 
începutul stocării, solicitantul, pe baza 
unei atestări transparente a bonității sale 
și a unei evaluări ajustate la risc a 
nivelului eventualelor pagube, constituie 
rezerve adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pentru a garanta faptul că se 
pot îndeplini toate obligațiile care îi revin 
în temeiul autorizației emise în 
conformitate cu prezenta directivă, inclusiv 
dispozițiile privind procedurile de 
închidere și etapa de post-închidere, 
precum și orice obligații care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificare

Amendamentul vizează asigurarea unui nivel de siguranță corespunzător. 

Amendamentul 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că 
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solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE. 

solicitantul, înainte a de primi autorizația 
de stocare, constituie rezerve adecvate, sub 
forma unei garanții financiare sau al 
oricăror alte măsuri echivalente, pe baza 
modalităților care urmează să fie definite 
de către statele membre, pentru a garanta 
faptul că se pot îndeplini toate obligațiile 
care îi revin în temeiul autorizației emise în 
conformitate cu prezenta directivă, inclusiv 
dispozițiile privind procedurile de 
închidere și etapa de post-închidere, 
precum și orice obligații care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificare

Solicitarea prezentării unei garanții financiare înaintea depunerii cererii reprezintă o 
condiție constrângătoare și costisitoare, nefiind justificată. Cu toate acestea, o asemenea 
măsură de siguranță trebuie să fie prevăzută înaintea emiterii autorizației de stocare.

Valoarea garanției financiare trebuie să fie stabilită la nivelul UE și să fie suficient de ridicată. 

Amendamentul 366
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înainte de a primi autorizația 
de stocare, constituie rezerve adecvate, sub 
forma unei garanții financiare sau al 
oricăror alte măsuri echivalente, pe baza 
modalităților care urmează să fie definite 
de către statele membre, pentru a garanta 
faptul că se pot îndeplini toate obligațiile 
care îi revin în temeiul autorizației emise în 
conformitate cu prezenta directivă, inclusiv 
dispozițiile privind procedurile de 
închidere și etapa de post-închidere, 
precum și orice obligații care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE.
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2003/87/CE. 

Or. de

Justificare

Solicitarea prezentării unei garanții financiare înaintea depunerii cererii reprezintă o 
condiție constrângătoare și costisitoare, nefiind justificată. Cu toate acestea, o asemenea 
măsură de siguranță trebuie să fie prevăzută înaintea emiterii autorizației de stocare.

Amendamentul 367
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE. 

(1). Statele membre se asigură că 
solicitantul, după acordarea autorizației 
de stocare, ia dispoziții adecvate, sub 
forma unei garanții financiare sau al 
oricăror alte măsuri echivalente, pe baza 
modalităților care urmează să fie definite 
de către statele membre, pentru a garanta 
faptul că se pot îndeplini toate obligațiile 
care îi revin în temeiul autorizației emise în 
conformitate cu prezenta directivă, inclusiv 
dispozițiile privind procedurile de 
închidere și etapa de post-închidere, 
precum și orice obligații care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE. 

Or. en

Justificare

Evitarea unor costuri exagerate.
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Amendamentul 368
Evangelia Tzampazi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE. 

(1) Statele membre se asigură că 
solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE. Comisia puna la dispoziție 
orientări privind gradul minim de 
securitate financiară, pe baza cărora 
statele membre vor decide gradul de 
securitate financiară dorit.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un cadru de egalitate pentru toți operatorii la nivelul UE și pentru a evita 
denaturarea concurenței, Comisia trebuie să pună la dispoziția statelor membre orientări cu 
privire la metoda de calcul a garanției financiare corespunzătoare și să stabilească un plafon 
minim pentru aceasta.

Amendamentul 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că 
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solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE. 

solicitantul, înaintea depunerii cererii 
pentru autorizația de stocare, ia dispoziții 
adecvate, sub forma unei garanții 
financiare sau al oricăror alte măsuri 
echivalente, pe baza modalităților care 
urmează să fie definite de către statele 
membre, pentru a garanta faptul că se pot 
îndeplini toate obligațiile care îi revin în 
temeiul autorizației emise în conformitate 
cu prezenta directivă, inclusiv dispozițiile 
privind procedurile de închidere și etapa de 
post-închidere, precum și orice obligații 
care decurg din includerea în Directiva 
2003/87/CE și în directiva 2004/35/CE. 
Securitatea financiară ar trebui stabilită 
la un nivel corespunzător pentru a 
acoperi răspunderea pentru orice daune 
provocate părților terțe, precum și 
costurile înlăturării daunelor provocate 
mediului și în orice caz la o valoare de cel 
puțin [x] miliarde EUR. 

Or. en

Justificare

Trebuie luate măsurile necesare pentru asigurarea garanției financiare.

Amendamentul 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Securitatea financiară este ajustată 
periodic în funcție modificările riscului de 
scurgere evaluat, incluzând posibilitatea 
prelungirii valabilității securității 
financiare chiar și după transferul de 
responsabilitate către autoritatea 
competentă, în conformitate cu articolul 
18.

Or. en
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Justificare

Indiferent de riscul de scurgeri, garanția financiară va fi validată după transferul de 
responsabilitate către autoritatea competentă. Această garanție financiare va acoperi 
menținerea monitorizării și aplicarea unor eventuale măsuri corective, conform articolului 18. 

Amendamentul 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă și litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția financiară sau orice altă 
măsură echivalentă menționată la alineatul 
(1) este menținută:

(2) Garanția financiară sau orice altă 
măsură echivalentă menționată la alineatul 
(1) rămâne valabilă și în vigoare:

(a) după închiderea sitului de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (a) sau (b) până la transferul 
responsabilității pentru situl de stocare 
către autoritatea competentă, în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4).

(a) după închiderea sitului de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (a) sau (b) până la transferul 
responsabilității pentru situl de stocare 
către autoritatea competentă, în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1)-
(4), ținând cont, dacă este cazul, de 
alineatul 1a;

Or. en

Justificare

Indiferent de riscul de scurgeri, garanția financiară va fi validată după transferul de 
responsabilitate către autoritatea competentă. Această garanție financiare va acoperi 
menținerea monitorizării și aplicarea unor eventuale măsuri corective, conform articolului 18.

Amendamentul 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De la începerea injectării de CO2
până la închiderea sitului de stocare, la 
fiecare sfârșit de an, operatorii trebuie să 
verse într-un fond 2% din valoarea 
cotelor pe care operatorii instalațiilor care 
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intră în sfera de aplicare a Directivei 
2003/87/CE nu au trebuit să le restituie în 
anul respectiv, ca urmare a stocării de 
CO2 în situl de stocare în cauză. Acest 
fond are rolul de a finanța cheltuielile 
survenite după transferul de 
responsabilitate către autoritatea 
competentă. Fondul este constituit de 
către statele membre.

Or. de

Justificare

Chiar și după transferul de responsabilitate către autoritatea competentă, vor fi necesare 
fonduri pentru angajări, activități de monitorizare, reparații, operațiuni de întreținere în curs, 
compensații în eventualitatea unor scurgeri sau a producerii altor daune. Monitorizarea și, în 
special, studiile seismice 3-D generează un consum semnificativ de resurse umane și costuri 
ridicate, iar supravegherea gurilor de foraj existente, precum și executarea unor noi foraje și 
reetanșeizarea acolo unde este cazul pot antrena costuri însemnate. Conform principiului de 
precauție și principiului țărilor poluatoare, se impune introducerea unor măsuri de siguranță 
pentru a ține cont de aceste aspecte.

Amendamentul 373
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Fondul de rezervă

În fiecare stat membru, se constituie un 
fond de rezervă separat, menținut prin 
contribuțiile anuale plătite de operatorii 
siturilor de stocare după începerea 
injectării de CO2. Fondul este deținut și 
administrat de autoritatea competentă. 
Contribuția operatorilor este în funcție de 
capacitatea sitului de stocare exprimată în 
unități de volum de CO2, de performațele 
anterioare ale operatorului și de profilul 
de risc al sitului, în conformitate cu 
parametrii stabiliți în anexa I. 



AM\734311RO.doc 27/72 PE409.632v01-00

RO

Contribuțiile continuă până la încheierea 
transferului de responsabilitate către 
autoritatea competentă. Fondul are ca 
scop acoperirea costurilor pentru 
monitorizare, supraveghere și reparații 
suportate de autoritatea competentă după 
transferarea responsabilității și, în mod 
excepțional, și înaintea acestui transfer, 
în cazul în care responsabilitatea nu este 
precizată în Directiva 2004/35/CE sau în 
Directiva 2003/87/CE și/sau dacă 
fondurile pentru securitatea financiară 
sunt insuficiente sau inexistente.

Or. en

Justificare

Crearea unui fond de rezervă separat va asigura o garanție financiară suplimentară statelor 
membre în vederea acoperirii costurilor de monitorizare și remediere după transferul de 
responsabilitate pentru siturile de stocare de la operatori.  Acest lucru va asigura, de 
asemenea, o sursă de venit pentru statele membre în situațiile de insolvabilitate financiară a 
operatorilor sau în eventualitatea unor probleme de răspundere neprevăzute care nu intră sub 
incidența Directivei 2004/35/CE sau a Directivei 2003/87/CE.

Amendamentul 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
În fiecare stat membru, se constituie un 
fond de rezervă separat, menținut prin 
contribuțiile anuale plătite în comun de 
operatorii siturilor de stocare și 
producătorii de electricitate. Fondul este 
deținut și administrat de autoritatea 
competentă. Contribuția operatorilor este 
proporțională cu capacitatea sitului de 
stocare exprimată în unități de volum de 
CO2, cu performațele anterioare ale 
operatorului și cu profilul de risc al 
sitului, în conformitate cu parametrii 
stabiliți în anexa I. Contribuțiile încetează 



PE409.632v01-00 28/72 AM\734311RO.doc

RO

după transferarea responsabilității către 
autoritatea competentă. Fondul are ca 
scop acoperirea costurilor pentru 
monitorizare și măsuri corective, precum 
și a costurilor pentru compensarea 
daunelor tradiționale (cum ar fi daune 
provocate sănătății, proprietății, etc.) și 
pentru înlăturarea daunelor provocate 
mediului după transferarea 
responsabilității și, în mod excepțional, și 
înaintea acestui transfer, în cazul în care 
responsabilitatea nu este precizată în 
Directiva 2004/35/CE sau în Directiva 
2003/87/CE și/sau dacă fondurile pentru 
securitatea financiară sunt insuficiente 
sau inexistente. 

Or. en

Justificare

Producătorii de energie și operatorii de situri ar trebui să contribuie împreună la un fond 
destinat acoperirii costurilor de monitorizare și aplicare a unor măsuri corective, precum și a 
costurilor de remediere a daunelor intervenite după transferul de responsabilitate.

Amendamentul 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că utilizatorii potențiali 
pot obține accesul la rețelele de transport și 
la siturile de stocare ale CO2 în scopul 
stocării geologice a CO2 produs și captat în 
conformitate cu alineatele (2)-(4).

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că utilizatorii potențiali 
pot obține accesul la rețelele de transport și 
la siturile de stocare ale CO2 în scopul 
stocării geologice a CO2 produs și captat în 
conformitate cu alineatele (2)-(4). În acest 
scop, conductele aferente noilor 
autorizații trebuie concepute astfel încât 
să poată prelua fiecare flux de CO2 având 
o cantitate minimă determinată. 
Cantitatea respectivă este stabilită prin 
procedura de comitologie.

Or. de
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Justificare

Acest amendament face posibilă împiedicarea restricțiilor de acces și a discriminării pe motiv 
de incompatibilitate tehnică.  De asemenea, acesta oferă operatorilor din Europa siguranța 
că CO2 propriu – cu condiția ca aceștia să îl pregătească la un anumit standard de calitate –
nu va fi exclus din rețeaua de transport pe motiv de incompatibilitate tehnică.  

Amendamentul 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că utilizatorii potențiali 
pot obține accesul la rețelele de transport și 
la siturile de stocare ale CO2 în scopul 
stocării geologice a CO2 produs și captat în 
conformitate cu alineatele (2)-(4).

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că utilizatorii potențiali 
pot obține accesul la rețelele de transport și 
la siturile de stocare de CO2 în scopul 
stocării geologice a CO2 produs și captat în 
conformitate cu alineatele (2)-(4). Totuși, 
utilizatorii suportă toate costurile de acces 
la astfel de rețele sau situri. 

Or. en

Justificare

Producătorii de energie ar trebui să acopere costurile de transport (și eventual de stocare) a 
propriilor emisii de CO2.

Amendamentul 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis 
ținând seama de:

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre și este realizat de către 
operatori de transport care sunt complet 
independenți atât de operatorii de situri de 
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stocare, cât și de utilizatori (cum ar fi 
producătorii de energie). Statul membru 
aplică obiectivele accesului echitabil și 
deschis ținând seama de:

Or. en

Justificare

Pentru a asigura concurența liberă și egalitatea de acces, operatorii de transport trebuie să 
fie complet independenți de operatorii siturilor de stocare și producătorii de energie.

Amendamentul 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis 
ținând seama de:

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod transparent, 
obiectiv și nediscriminatoriu stabilit de 
către statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis 
ținând seama de:

Or. en

Justificare

Accesul liber trebuie să fie garantat de către statele membre prin criterii transparente și 
obiective.

Amendamentul 379
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se (2) Accesul menționat la alineatul (1) se 



AM\734311RO.doc 31/72 PE409.632v01-00

RO

furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis
ținând seama de:

furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
principiul accesului deschis în condiții de 
nediscriminare ținând seama de:

Or. en

Justificare

Noțiunea de „echitabil” în texte juridice poate da naștere unor probleme de interpretare, 
deoarece conține un element moral. Termenul „nediscriminatoriu” este folosit frecvent.

Amendamentul 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis 
ținând seama de:

(2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil, 
nediscriminatoriu și deschis ținând seama 
de:

Or. de

Justificare

Accesul liber și nediscriminat conform unor condiții echitabile este esențial pentru fiecare 
operator.

Amendamentul 381
Riitta Myller

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)  Accesul menționat la alineatul (1) se (2) Accesul menționat la alineatul (1) se 
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furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru aplică 
obiectivele accesului echitabil și deschis 
ținând seama de:

furnizează într-un mod stabilit de către 
statele membre. Statul membru asigură un 
acces echitabil și deschis ținând seama de:

Or. fi

Amendamentul 382
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capacitatea de stocare care este sau 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil în cadrul zonelor determinate la 
articolul 4 și capacitatea de transport care 
este sau poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil,

(a) capacitatea de stocare care este 
disponibilă în cadrul zonelor determinate 
la articolul 4 și capacitatea de transport 
care este disponibilă, 

Or. en

Justificare

Ștergerea sintagmei „pusă la dispoziție în mod rezonabil” – conform estimărilor noastre, 
aceasta ar fi echivalentă cu obligația de acordare. În sensul viabilității economice cu privire 
la costurile ridicare de investiție, trebuie să fie posibilă încheierea de contracte pe termen 
lung pentru accesul la situl de transport/stocare.

Amendamentul 383
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proporția obligațiilor de reducere a 
CO2 ale acestuia, în conformitate cu 
instrumentele juridice și cu legislația 
comunitară a cărei respectare este vizată 

eliminat
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prin captarea și stocarea geologică a CO2, 

Or. en

Justificare

Ștergerea întregii fraze. Includerea obligației explicite de reducere conform acordurilor 
internaționale și europene sau standardelor privind transpunerea reglementărilor de acces în 
legislația națională nu rezolvă nimic și poate cauza nerespectarea principiului egalității de 
tratament pentru operatorii din diferite state membre.

Amendamentul 384
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) necesitatea de a respecta nevoile 
rezonabile și justificate în mod 
corespunzător ale proprietarului sau 
operatorului sitului de stocare sau al rețelei 
de transport de CO2, precum și interesele 
tuturor celorlalți utilizatori ai sitului sau ai 
rețelei sau ai principalelor instalații de 
prelucrare și manipulare care pot fi 
afectate; și

(d) necesitatea de a respecta nevoile 
rezonabile și justificate în mod 
corespunzător ale proprietarului sau 
operatorului sitului de stocare sau al rețelei 
de transport de CO2, precum și interesele 
tuturor celorlalți utilizatori ai sitului sau ai 
rețelei sau ai principalelor instalații de 
prelucrare și manipulare care pot fi 
afectate; Aceste nevoi rezonabile ale 
proprietarului sau operatorului sitului de 
stocare sau al rețelei de transport de CO2 
se referă în primul rând la oportunitatea 
de a transporta/stoca în condiții de 
siguranță propriul flux de CO2 
produs/izolat folosind capacitatea 
disponibilă, în condițiile menținerii 
securității financiare necesare pentru 
dezvoltarea infrastructurii sau 
exploatarea instalațiilor;

Or. en

Justificare

Obiectivul principal ar trebui să fie acela de a asigura operatorilor de rețele de stocare de 
CO2 /transport dreptul de a folosi instalațiile de CSC, respectiv capacitățile de stocare pentru 
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propiile cantități de CO2 și de a-și atinge propriile obiective obligatorii de reducere a CO2 , 
pentru a avea stimulente puternice pentru investițiile majore care se impun în vederea 
construirii și dezvoltării instalațiilor necesare. 

Amendamentul 385
Chris Davies

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2 – litera ea (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) necesitatea de a asigura adoptarea 
unor dispoziții corespunzătoare de 
stabilire a condițiilor pentru fluxurile de 
CO2 transfrontaliere și de tranzit într-un 
mod prin care să se evite denaturarea 
concurenței ca urmare a localizării 
geografice a potențialilor utilizatori din 
UE.

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 386
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii rețelelor de transport al CO2 
și operatorii siturilor de stocare pot refuza 
accesul pe motivul lipsei de capacitate. 
Refuzul este motivat și justificat în mod 
corespunzător.

(3) Operatorii rețelelor de transport al CO2 
și operatorii siturilor de stocare pot refuza 
accesul pe motivul lipsei de capacitate și al 
imposibilității din punct de vedere 
economic. Refuzul este motivat și justificat 
în mod corespunzător.
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Or. en

Justificare

Reglementările europene și naționale comparabile ale statelor membre în sectorul pieței 
gazelor naturale/transportului de gaze naturale oferă în principiu derogări similare 
considerate rezonabile și justificate. 

Amendamentul 387
Jerzy Buzek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Derogări

1. Noile infrastructuri CSC pot beneficia, 
la cerere, pentru o perioadă specificată de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolului 20, în următoarele condiții: 
(a) riscul asociat investiției este de așa 
natură, încât investiția nu poate fi 
realizată în cazul neacordării derogării; 
(b) derogarea nu dăunează concurenței 
sau funcționării eficiente a pieței CSC. 
2. Autoritățile competente ale statului 
membru pot decide, de la caz la caz, în 
legătură cu derogările menționate la 
alineatul (1). În cazul în care 
infrastructura în cauză este situată pe 
teritoriul mai multor state membre, 
autoritățile competente ale statelor 
membre adoptă o decizie comună. 
Acordarea derogărilor este supusă 
următoarele condiții: 
(a) derogarea poate acoperi toată 
capacitatea noii infrastructuri sau o parte 
a acesteia; 
(b) la luarea deciziei privind acordarea 
derogării se va ține cont, de la caz la caz, 
de necesitatea de a impune condiții legate 
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de durata derogării și de oferirea unui 
acces nediscriminatoriu la infrastructură. 
Decizia cu privire la condiții ia în calcul, 
în mod deosebit, durata contractelor, 
capacitatea suplimentară construită, 
orizontul de timp al proiectului și situația 
la nivel național; 
(c) atunci când acordă o derogare, 
autoritatea competentă poate decide cu 
privire la normele și mecanismele de 
gestionare și alocare a capacității în 
măsura în care acest lucru nu împiedică 
executarea contractelor pe termen lung; 
(d) decizia de derogare, împreună cu toate 
condițiile asociate, se argumentează și se 
publică în mod corespunzător. 
3. Autoritățile competente ale statului 
membru stabilesc o procedură clară și 
robustă de contestare a deciziilor luate în 
conformitate cu prezentul articol. 
4. Condițiile de aprobare a unei derogări 
în conformitate cu prezentul articol nu 
pot fi modificate retroactiv fără acordul 
tuturor părților.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să introducă o dispoziție prin care să permită statelor membre să acorde, 
în condiții bine definite, derogări de la accesul terților la infrastructura CSC. Desfășurarea 
activității de captare și stocare a dioxidului de carbon necesită investiții semnificative în 
infrastructură. Pentru a atrage suficient capital, investitorii trebuie să aibă încrederea că 
rentabilitatea investițiilor lor va fi asigurată. Acest amendament se bazează pe articolul 33 
din Directiva 2003/55/CE (A doua Directivă privind gazele).
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Amendamentul 388
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Derogări

1. Noile infrastructuri CSC pot beneficia, 
la cerere, pentru o perioadă definită de 
timp, de o derogare de la dispozițiile 
articolului 20, în următoarele condiții:
(a) riscul asociat investiției este de așa 
natură, încât investiția nu poate fi 
realizată în cazul neacordării derogării;
(b) derogarea nu dăunează funcționării 
eficiente a pieței CSC.
2. Autoritățile competente ale statului 
membru pot decide, de la caz la caz, în 
legătură cu derogările menționate la 
alineatul (1). În cazul în care 
infrastructura în cauză este situată pe 
teritoriul mai multor state membre, 
autoritățile competente ale statelor 
membre adoptă o decizie comună. 
Acordarea derogărilor este supusă 
următoarele condiții:
(a) derogarea poate acoperi toată 
capacitatea noii infrastructuri sau o parte 
a acesteia sau o capacitate modificată sau 
optimizată, total sau parțial;
(b) la luarea deciziei privind acordarea 
derogării se va ține cont, de la caz la caz, 
de necesitatea de a impune condiții legate 
de durata derogării și de oferirea unui 
acces nediscriminatoriu la infrastructură. 
Decizia cu privire la condiții ia în calcul, 
în mod deosebit, durata contractelor, 
capacitatea suplimentară construită, 
orizontul de timp al proiectului și situația 
la nivel național;
(c) atunci când acordă o derogare, 
autoritatea competentă poate decide cu 
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privire la normele și mecanismele de 
gestionare și alocare a capacității în 
măsura în care acest lucru nu împiedică 
executarea contractelor pe termen lung;
(d) decizia de derogare, împreună cu toate 
condițiile asociate, se argumentează și se 
publică în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Sprijinim propunerea de amendament a OGP privind articolul 20 litera (a) (nou) cu anumite 
modificări minore. Dat fiind faptul că nu există o infrastructură pentru captarea, transportul 
și reținerea CO2 , se consideră adecvat ca statele membre să acorde derogări privind accesul 
reglementat al terților. Există reglementări comparabile și în reglementările (de transport al 
gazelor) pieței Europene și naționale a gazelor. 

Amendamentul 389
Adam Gierek

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Soluționarea disputelor 
transfrontaliere aferente relațiilor dintre 
statele membre și țările terțe este supusă 
reglementărilor de drept internațional.

Or. pl

Justificare

Partea din geosferă care include complexul de stocare se poate dovedi a fi mai mare decât 
estimările studiilor geologice și se poate extinde în afara granițelor, în teritoriul unor țări din 
afara UE.
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Amendamentul 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autoritățile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
împreună cerințele din prezenta directivă și 
din celelalte texte legislative comunitare. 
În cazul siturilor de stocare 
transfrontaliere, este răspunzătoare cu 
acordarea autorizației autoritatea 
națională competentă din statul membru 
pe teritoriul căruia se presupune că se 
află cea mai mare parte a sitului de 
stocare.

Or. de

Justificare

Oferă siguranță privind responsabilitatea și răspunderea.

Amendamentul 391
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autoritățile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
cerințele din prezenta directivă și din 
celelalte texte legislative comunitare, luate 

În cazul transportului transfrontalier de 
CO2, al siturilor de stocare transfrontaliere 
sau al complexelor de stocare 
transfrontaliere, autoritățile competente din 
statele membre în cauză îndeplinesc 
împreună cerințele din prezenta directivă și 
din celelalte texte legislative comunitare. 
În cazul siturilor de stocare 
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împreună. transfrontaliere, autoritatea națională 
care are competențe privind acordarea 
autorizațiilor este autoritatea din statul 
membru pe al cărui teritoriu se prevede că 
se va afla cea mai mare parte a sitului de 
stocare.

Or. en

Justificare

Clarificarea responsabilităților

Amendamentul 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă înființează și 
ține un registru conținând toate siturile de 
stocare închise și complexele de stocare 
înconjurătoare, inclusiv hărți ale întinderii 
spațiale ale acestora.

(1) Autoritatea competentă înființează și 
ține un registru conținând toate siturile de 
stocare închise și complexele de stocare 
înconjurătoare, inclusiv hărți ale întinderii 
spațiale ale acestora, precum și alte 
informații pertinente care atestă faptul că 
CO2-ul stocat va fi reținut în totalitate și 
în permanență.

Or. de

Justificare

Registrul ar trebui să fie utilizat pentru furnizarea informațiilor necesare care fac posibilă 
estimarea și evaluarea riscurilor generate de complexul de stocare și activitățile care l-ar 
putea pune în pericol. Hărțile nu sunt suficiente pentru acest scop. 
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Amendamentul 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Sprijin pentru etapa introductivă

Până cel mai târziu la sfârșitul lui 2008, 
Comisia adoptă un plan de finanțare 
pentru sprijinirea etapei introductive a 
CSC-urilor. Acest instrument de finanțare 
poate fi susținut, în intervalul 2008-2012, 
din fonduri nealocate din bugetul UE, iar 
începând cu 2013, prin alocarea unei 
părți a veniturilor obținute din licitațiile 
pentru cotele de emisii comercializabile.

Or. de

Justificare

Este necesară o metodă concretă de finanțare a CSC pentru a garanta fezabilitatea 
proiectului, asigurând folosirea acesteia la nivelul întregii Europe și aplicarea acestor 
tehnologii.

Amendamentul 394
Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 29 - punctul 1 - litera a
Directiva 85/337/CEE
Anexa I - punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Conducte pentru transportul gazului, 
petrolului, produselor chimice și conducte 
pentru transportarea fluxurilor de dioxid 

(16) Conducte cu un diametru mai mare de 
800 mm și cu o lungime mai mare de 40 
km pentru transportarea:
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de carbon în scopul stocării geologice cu 
un diametru mai mare de 800 mm și cu o 
lungime mai mare de 40 km, inclusiv 
stațiile de compresie conexe.”

(a) gazului, petrolului sau produselor 
chimice;
(b) fluxurilor de dioxid de carbon în scopul 
stocării geologice, inclusiv stațiile de 
compresie conexe.

Or. en

Justificare

Definiția propusă trebuie să fie clarificată. În interpretarea noastă, stațiile de compresie 
asociate și conductele menționate în definiție se află sub incidența Directivei EIA, indiferent 
de fluxurile transportate. Prin urmare, sugerăm următorul text.

Amendamentul 395
Richard Seeber

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a
Directiva 85/337/CEE
Anexa I - punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Conducte pentru transportul gazului, 
petrolului, produselor chimice și conducte 
pentru transportarea fluxurilor de dioxid de 
carbon în scopul stocării geologice cu un 
diametru mai mare de 800 mm și cu o 
lungime mai mare de 40 km, inclusiv 
stațiile de compresie conexe.

(16) Conducte pentru transportul gazului, 
petrolului sau produselor chimice și 
conducte pentru transportarea fluxurilor de 
dioxid de carbon în scopul stocării 
geologice cu un diametru mai mare de 800 
mm și cu o lungime mai mare de 40 km.

Or. en

Justificare

Prin modificarea „inclusiv stațiile de compresie asociate” fără specificarea unor praguri de 
capacitate se extinde în mod nejustificat sfera de aplicare a evaluării de impact asupra 
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mediului. Astfel, stațiile de compresie vor fi supuse evaluării de impact asupra mediului doar 
dacă se îndeplinesc anumite criterii de dimensiune, fără a lua în considerare nici un prag. 

Amendamentul 396
Chris Davies

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 30 - punctul 1 (nou)
Directiva 96/61/CE
Articolul 9 - alineatul 3 - paragrafele 3 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 9 alineatul (3) din Directiva 
96/61/EC, se elimină al treilea, al 
patrulea, al cincilea și al șaselea paragraf.

Or. en

Justificare

Directiva ETS din 2003 a interzis utilizarea Directivei IPPC din 1996 pentru reglementarea 
emisiilor de CO2 la instalațiile industriale de mari dimensiuni, cu excepția anumitor 
circumstanțe specifice. Necesitatea urgentă de a reduce nivelul emisiilor de gaze cu efect de 
seră și, prin urmare, necesitatea de a utiliza alte instrumente în afara ETS, cum ar fi 
standardele de performanță bazate pe capacitatea de emisie, face ca această interdicție să 
devină necorespunzătoare. În consecință, aceasta ar trebui să fie eliminată.

Amendamentul 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 30 - punctul 1 (nou)
Directiva 96/61/CE
Articolul 9 - alineatul 3 - paragrafele 3 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul
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La articolul 9 alineatul (3) din Directiva 
96/61/EC, se elimină al treilea, al 
patrulea, al cincilea și al șaselea paragraf.

Or. en

Justificare

Directiva ETS din 2003 a interzis utilizarea Directivei IPPC din 1996 pentru reglementarea 
emisiilor de CO2 la instalațiile industriale de mari dimensiuni, cu excepția anumitor 
circumstanțe specifice. Necesitatea urgentă de a reduce nivelul emisiilor de gaze cu efect de 
seră și, prin urmare, necesitatea de a utiliza alte instrumente în afara ETS, cum ar fi 
standardele de performanță bazate pe capacitatea de emisie, face ca această interdicție să 
devină necorespunzătoare. În consecință, aceasta ar trebui să fie eliminată.

Amendamentul 398
Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 31
Directiva 2000/60/CE
Articolul 11 – alineatul 3 – litera j – liniuța 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

- injectarea de fluxuri de dioxid de carbon 
în scopul stocării în formațiuni geologice 
care, din considerente naturale, sunt 
improprii în mod permanent altor utilizări, 
sub rezerva autorizării unei astfel de 
injectări în temeiul Directivei XX/XX/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*);

- injectarea de fluxuri de dioxid de carbon 
în scopul stocării în formațiuni geologice 
care, din considerente naturale, sunt 
improprii în mod permanent altor utilizări 
și care sunt considerate formațiuni izolate 
în ceea ce privește migrația de CO2, sub 
rezerva autorizării unei astfel de injectări în 
temeiul Directivei XX/XX/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(*);

Or. en

Justificare

În baza „principiului de precauție, articolul 31 din propunerea de directivă ar trebui să fie 
modificat.
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Amendamentul 399
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Directiva 2001/80/CE, se introduce
următorul articol 9a:

eliminat

„Articolul 9a
Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența 
de exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei 
XX/XX/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului(*), să dețină un spațiu 
adecvat pe amplasamentul instalației 
pentru echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
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. de

Justificare

CSC se află încă în faza de cercetare și dezvoltare. În prezent, nu există soluții tehnice la 
scară nici pentru captarea CO2, nici pentru transportul și stocarea CO2. Prin urmare, o 
asemenea tehnologie nu poate constitui încă obiectul unor obligații reglementate. În mod 
logic, obligația de „pregătire pentru captare" ar trebui să fie exclusă până la aducerea unor 
probe cu privire la aplicabilitatea durabilă a întregului lanț al tehnologiei CSC. 
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Amendamentul 400
Péter Olajos

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CEE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Modificarea Directivei 2001/80/CE

În Directiva 2001/80/CE, se introduce 
următorul articol 9a:
„Articolul 9a
Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența 
de exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei 
XX/XX/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului(*), să dețină un spațiu 
adecvat pe amplasamentul instalației 
pentru echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
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

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favors the post combustions techniques.
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Amendamentul 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CEE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Modificarea Directivei 2001/80/CE

În Directiva 2001/80/CE, se introduce 
următorul articol 9a:
„Articolul 9a
Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența 
de exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei 
XX/XX/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului(*), să dețină un spațiu 
adecvat pe amplasamentul instalației 
pentru echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
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

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or 
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Article 32 and discuss this measure in the 
Article 35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Article 32 
could even block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
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sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Amendamentul 402
Iles Braghetto

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CEE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a Articolul 9a

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2.

Statele membre se asigură că pentru toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), se face o evaluare 
corespunzătoare privind disponibilitatea
unui spațiu adecvat pe amplasamentul 
instalației pentru echipamentul necesar 
captării și comprimării CO2, 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. La 
evaluarea oportunității adoptării 
măsurilor sujsmenționate, se vor lua în 
calcul costurile suplimentare de capital 
implicate și timpul estimat pentru 
retehnologizare. Evaluarea de mai sus nu 
este cerută în cazul licențelor oferite
pentru realimentarea cu energie sau 
substituirea de combustibili. 

Or. en

Justificare

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
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l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Amendamentul 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CEE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a Articolul 9a

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum 
și fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

1. Statele membre se asigură că nicio
instalație de ardere cu o capacitate de 
minimum 200 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), nu va fi autorizată, dacă, în 
timpul exploatării sale, produce emisii de 
dioxid de carbon care depășesc 350 de 
grame per kWh de energie produsă.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 404
Norbert Glante

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CEE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Directiva 2001/80/CE, se introduce 
următorul articol 9a:

În Directiva 2001/80/CE, se introduce 
următorul articol 9a:

„Articolul 9a „Articolul 9a
Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 
Instalațiile de cogenerare de înalt 
randament în sensul Directivei 2004/8/CE 
sunt scutite de la aceste obligații.

Or. de

Justificare

Instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență trebuie să fie construite cât mai aproape de 
consumatorii de căldură. Necesarul de spațiu pentru instalațiile de captare a CO2 generează 
costuri ridicate atunci când acestea sunt situate în apropierea zonelor rezidențiale, ceea ce 



AM\734311RO.doc 51/72 PE409.632v01-00

RO

înseamnă că instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență prezintă un dezavantaj competitiv 
distinct. Acest lucru nu contribuie la obiectivele de combatere a schimbărilor climatice, la 
care instalațiile de cogenerare aduc un aport semnificativ prin nivelul ridicat de eficiență.

Amendamentul 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 32
Directiva 2001/80/CEE
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Directiva 2001/80/CE, se introduce 
următorul articol 9a:

În Directiva 2001/80/CE, se introduce 
următorul articol 9a:

„Articolul 9a „Articolul 9a
Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică pentru adaptarea 
ulterioară în vederea captării de CO2. 

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere cu o capacitate de 
minimum 300 megawați, pentru care 
licența de construcție inițială sau, în 
absența unei astfel de proceduri, licența de 
exploatare inițială este acordată după 
intrarea în vigoare a Directivei XX/XX/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(*), să dețină un spațiu adecvat 
pe amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și să fi evaluat 
disponibilitatea unor situri de stocare și a 
unor rețele de transport adecvate, precum și 
fezabilitatea tehnică și financiară pentru 
adaptarea ulterioară în vederea captării de 
CO2. 

Or. de

Justificare

Trebuie să se ia în considerare și faptul că activitatea de captare a CO2 este fezabilă nu 
numai din punct de vedere tehnic, dar și financiar.
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Amendamentul 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) acoperă totalitatea 
instalației de ardere.

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 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere generatoare de 
electricitate, concepute pentru o 
capacitate nominală de producție de 
minimum 200 megawați și ale căror 
emisii se anticipează a depăși 350 g de 
CO2/Kwh, pentru care licența de 
construcție inițială este acordată la sau 
după 1 ianuarie 2015 funcționează astfel 
încât cel puțin 90% din emisiile CO2 ale 
acestora sunt capturate și apoi 
transportate și stocate într-o formațiune 
geologică adecvată sau că se realizează o 
reducere echivalentă a nivelului emisiilor 
în atmosferă prin alte mijloace. În 
absența unei licențe de construcție se 
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utilizează licența de exploatare inițială.

Or. en

Justificare

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this amendment in fact requires new plants 
commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant manufacturers Alstom 
have now declared that CCS-equipped plants will be commercially available from 2015 if the 
planned demonstration projects are approved shortly, and other manufacturers are voicing 
similar confidence.

Amendamentul 408
John Bowis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că toate 
instalațiile de ardere generatoare de 
electricitate, concepute pentru o 
capacitate nominală de producție de
minimum 300 megawați și ale căror 
emisii se anticipează a depăși 500g de 
CO2/Kwh, pentru care licența de 
construcție inițială este acordată la sau 
după 1 ianuarie 2015 funcționează astfel 
încât cel puțin 90% din emisiile CO2 ale 
acestora sunt capturate și apoi 
transportate și stocate într-o formațiune 
geologică adecvată sau că se realizează o 
reducere echivalentă a nivelului emisiilor 
în atmosferă prin alte mijloace.
În absența unei licențe de construcție se 
utilizează licența de exploatare inițială.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se instituie un standard de emisii de 500 CO2/Khw pentru toate instalațiile de 
ardere omologate din 2015. Acest lucru va asigura un nivel al emisiilor de CO2 al tuturor 
instalațiilor viitoare echivalent cu cel al unei centrale electrice pe bază de gaze (în prezent 
tehnologia pe bază de hidrocarburi cea mai eficientă, având cele mai reduse niveluri de 
emisii). Această cifră ar trebui să fie redusă pe viitor pentru a încuraja reducerea continuă a 
emisiilor.

Amendamentul 409
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În 2012 Comisia face o evaluare a 
stadiului respectiv al progresului 
tehnologic și a ultimelor descoperiri 
științifice și, în cazul în care constată că 
cerințele obligatorii privind interzicerea 
centralelor electrice pe bază de cărbune 
neechipate cu facilități de captare și 
stocare a carbonului nu pot fi introduse 
conform graficului convenit decât cu 
costuri disproporționate pentru unul sau 
mai multe state membre, înaintează 
propuneri privind acordarea unor 
modalități de finanțare excepționale sau 
amânarea datelor precizate la alineatele 
1a și 1b.

Or. en

Justificare

Este necesar ca CSC să devină obligatorii pentru centralele electrice autorizate din 2015 
pentru a evita spectrul construirii centralelor electrice convenționale pe bază de cărbune în 
anii 2020, zădărnicind astfel multe alte eforturi vizând reducerea emisiilor de CO2.  O cerință 
obligatorie ar stimula dezvoltarea tehnologică și ar reduce costurile, așa cum s-a întâmplat 
în multe alte domenii ale politicii de mediu.  Cu toate acestea, trebuie să se asigure că nu vom 
sta pe întuneric!  Acest amendament prevede un mecanism de „oprire de urgență” în 
eventualitatea în care intervin probleme într-unul sau mai multe state membre.
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Amendamentul 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 33
Directiva 2004/35/CE
Anexa III - alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Exploatarea siturilor de stocare în 
conformitate cu Directiva XX/XX/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
(*)

14. Transportul de CO2 în scopul stocării 
geologice, precum și exploatarea siturilor 
de stocare în conformitate cu Directiva 
XX/XX/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului(*);

Or. en

Justificare

Transportul de CO2 ar trebui să fie inclus în Directiva privind responsabilitatea de mediu 
(Directiva 2004/35/CE).

Amendamentul 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 33
Directiva 2004/35/CE
Anexa III - alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

La anexa III la Directiva 2004/35/CE, se 
adaugă următorul punct 14:

La anexa III la Directiva 2004/35/CE, se 
adaugă următorul punct 14:

(14) Exploatarea siturilor de stocare în 
conformitate cu Directiva XX/XX/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
(*)

(14) Exploatarea siturilor de stocare în 
conformitate cu Directiva XX/XX/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului. 
(*) până la transferul de responsabilitate 
către autoritatea competentă.

Or. de



PE409.632v01-00 56/72 AM\734311RO.doc

RO

Justificare

Formularea actuală, care se limitează la exploatarea siturilor de stocare, ar însemna că 
daunele de mediu produse după închidere nu vor fi acoperite de regimul de responsabilitate 
prevăzut de Directiva privind responsabilitatea de mediu. Amendamentul propus clarifică 
faptul că operatorul rămâne responsabil de înlăturarea daunelor de mediu până la transferul 
de responsabilitate către autoritatea competentă.

Amendamentul 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Analiză

Până la 30 iunie 2011 se va efectua o 
analiză a siguranței stocării geologice de 
CO2. Dacă există dovezi că CO2 poate fi 
gestionat în condiții de siguranță și de o 
manieră previzibilă, limita de emisii 
stabilită la articolul 9a din Directiva 
2001/80/CE se va aplica la toate 
centralele existente până în 2020.

Or. en

Justificare

Până în iunie 2011 se vor fi colectat suficiente date reale privind capacitatea de a estima și 
gestiona CO2 stocat. Aceasta va permite aplicarea unei limite de emisii de 350gCO2/kWh 
pentru toate centralele electrice care depășesc această limită.
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Amendamentul 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Analiză

Până la 30 iunie 2011 se va efectua o 
analiză a siguranței stocării geologice de 
CO2. Dacă există dovezi că CO2 poate fi 
gestionat în condiții de siguranță și de o 
manieră previzibilă, limita de emisii 
stabilită la articolul 9a din Directiva 
2001/80/CE se va aplica la toate 
centralele existente până în 2020.

Or. en

Justificare

Până în iunie 2011 se vor fi colectat suficiente date reale privind capacitatea de a estima și 
gestiona CO2 stocat. Aceasta va permite aplicarea unei limite de emisii de 350gCO2/kWh 
pentru toate centralele electrice care depășesc această limită.

Amendamentul 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Revizuirea și evoluțiile ulterioare
(1) Până în 2016, pe baza experienței 
acumulate în urma aplicării prezentei 
directive, inclusiv pe baza rapoartelor 
menționate la articolul 25 și în special în 
lumina experienței dobândite cu 
instalațiile CSC demonstrative și ținând 
cont de progresele tehnologice și de 
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ultimele informații științifice, Comisia 
întocmește un raport privind aplicarea 
prezentei directive, evidențiind, printre 
altele:
(a) dacă sechestrarea pe termen lung a 
CO2-ului în acest mod împiedică sau 
reduce cât mai mult cu putință efectele 
negative asupra mediului și dacă a fost 
eliminat orice pericol indirect posibil 
pentru sănătatea umană;
(b) dispozițiile aplicabile în cazul 
instalațiilor de ardere generatoare de 
energie electrică cu o putere instalată de 
cel puțin 300 MW, cu referire la articolul 
32;
(c) dispozițiile privind accesul terților, 
articolele 20 și 21.
(2) Comisia prezintă Parlamentului și 
Consiliului raportul însoțit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative.

Or. de

Justificare

În lumina progreselor tehnologice și a celor mai recente descoperiri științifice, Comisia ar 
trebui să realizeze o revizuire a directivei.

Amendamentul 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 a
1. În termen de nouă luni de la primirea 
rapoartelor menționate la articolul 25, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
implementarea prezentei Directive.
2. În raport, Comisia evaluează, în 
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special: 
- procedurile de informare a Comisiei cu 
privire la autorizațiile de stocare (articolul 
10) și la deciziile aferente transferului de 
responsabilitate (articolul 18);
- experiența legată de dispozițiile privind 
accesul terților la care se face referire la 
articolele 20 și 21;
- posibilitatea introducerii unei obligații, 
aplicabile proiectelor de noi mari 
instalații de ardere, privind captarea și 
stocarea emisiilor de CO2 sau dezvoltarea 
proiectului ca compatibil cu captarea de
CO2 și sfera de aplicare a unei astfel de 
obligații;
- dezvoltarea și actualizarea continuă a 
criteriilor enunțate în anexele I și II;
și, dacă este cazul, prezintă o propunere 
de revizuire a Directivei.

Or. en

Justificare

Informațiile deținute în prezent cu privire la stocarea geologică a dioxidului de carbon nu 
sunt adecvate pentru a putea pune în aplicare această obligație acum. Sugestia noastră este 
să se ia în considerare posibilitatea de a impune o obligație de „pregătire pentru captare” 
însă nu înainte de etapa de revizuire a directivei, în conformitate cu articolul 35 litera a. 
Sectorul energetic nu trebuie să fie pus în situația de a suporta costuri legate de CSC până în 
momentul testării complete a tehnologiei în cadrul unor proiecte demonstrative. În acest sens, 
sunt justificate doar costurile legate de cercetare și dezvoltare în domeniul captării, 
transportului și stocării geologice de CO2.

Amendamentul 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile legislative, de reglementare și 

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

administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [2 ani
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Informațiile deținute în prezent cu privire la stocarea geologică a dioxidului de carbon nu 
sunt adecvate pentru a putea pune în aplicare această obligație acum. Sugestia noastră este 
să se ia în considerare posibilitatea de a impune o obligație de „pregătire pentru captare” 
însă nu înainte de etapa de revizuire a directivei, în conformitate cu articolul 35 litera a. 
Sectorul energetic nu trebuie să fie pus în situația de a suporta costuri legate de CSC până în 
momentul testării complete a tehnologiei în cadrul unor proiecte demonstrative. În acest sens, 
sunt justificate doar costurile legate de cercetare și dezvoltare în domeniul captării, 
transportului și stocării geologice de CO2.

Amendamentul 417
Péter Olajos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile legislative, de reglementare și 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [2 ani
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

Or. en

Justificare

O perioadă de transpunere de un an este prea scurtă. Prin urmare, se sugerează aplicarea 
unei perioade de doi ani pentru transpunerea în statele membre.
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Amendamentul 418
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile legislative, de reglementare și 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [1 an
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

1. Statele membre pun în aplicare 
dispozițiile legislative, de reglementare și 
administrative necesare respectării 
prezentei directive cel târziu până la [2 ani
de la data publicării]. Statele membre 
comunică fără întârziere Comisiei textul 
dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 419
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Analiză

După terminarea celor 12 proiecte 
demonstrative și în lumina progreselor 
tehnologice, Comisia evaluează, până la 1 
ianuarie 2016, funcționarea și viabilitatea 
proiectelor respective, prezentând 
concluziile într-un raport.  Pe baza 
acestui raport, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de modificare a prezentei 
directive, dacă este necesar, și de 
specificare a elementelor tehnice, pentru 
a include rezultatele evaluării de mediu și 
a siguranței.
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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 420
Anders Wijkman

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Rapoartele Comisiei

1. Pe baza experienței câștigate în ceea ce 
privește captarea, sechestrarea geologică 
și transportarea carbonului și în lumina 
evoluției situației internaționale, Comisia 
publică, înainte de 31 decembrie 2012, un 
raport privind stadiul de dezvoltare și de 
implementare al tehnologiei care permite 
captarea și stocarea de CO2 produs în 
urma obținerii de energie electrică din 
combustibili fosili.
2. Raportul cuprinde, fără a se limita la 
acestea, următoarele considerente: 
• stadiul de implementare a 
tehnologiei în statele membre, pe baza 
unor proiecte demonstrative la scară 
comercială;
• stadiul de dezvoltare a tehnologiei, 
inclusiv randamentul energetic al 
procesului de captare („penalizare 
energetică”); și calendarul probabil al 
introducerii sale în aplicații comerciale; 
• estimări de ultimă oră ale 
costurilor asociate cu construirea și 
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exploatarea unei instalații de ardere 
echipată cu o astfel de tehnologie; și 
• estimări de ultimă oră ale 
disponibilității și capacității unor 
infrastructuri adecvate pentru transportul 
și stocarea geologică de CO2 în statele 
membre.
3. Pe baza acestui raport, Comisia va 
propune, dacă este necesar, o propunere 
legislativă de modificare a Directivei. 

Or. en

Justificare

This amendment requires the Commission to review the directive and make a revised proposal 
by no later than 31 December 2012.  This is in order to give some time for additional 
demonstration projects to come forward within Member States while also giving the 
Commission an early opportunity to re-consider the important issue of mandating CCS 
technology for new fossil-fuel power plant.  This will be important not only to ensure that all 
possible measures to reach the 2020 targets are used but also to help maintain the industrial 
competitiveness of the EU in developing and deploying new technologies on a global scale.

Amendamentul 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Caracterizarea și evaluarea siturilor de 
stocare menționate la articolul 4 se 
desfășoară în conformitate cu stadiul de 
dezvoltare al tehnicii în patru etape, în 
conformitate cu următoarele criterii. 
Derogările de la una sau mai multe dintre 
aceste criterii sunt permise atâta vreme cât 
nu este afectată capacitatea de caracterizare 
și evaluare în vederea efectuării 
determinărilor în conformitate cu articolul 
4. 

Or. de
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Justificare

Nu toate lucrările menționate în Anexa I sunt de ultimă generație:  unele dintre acestea au 
tangențe cu cercetarea și dezvoltarea sau se află în întregime în etapa de cercetare și 
dezvoltare (de exemplu Etapa 3.1. litera b). Pentru a menține numărul de documente de 
cerere și timpul necesar pentru emiterea acestora în limite rezonabile, este necesar să se 
stipuleze că documentele de cerere pot fi emise numai pentru cererile corespunzătoare 
tehnologiilor de ultimă generație.

Amendamentul 422
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Completare.

Amendamentul 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa 1 – Etapa 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acumulează suficiente date pentru Se acumulează suficiente date pentru a construi 
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a construi un model terestru
tridimensional (3D) volumetric și 
dinamic pentru situl de stocare și 
pentru complexul de stocare, inclusiv 
roca acoperiș și zona înconjurătoare 
incluzând zonele care comunică din 
punct de vedere hidraulic. Aceste 
date se referă cel puțin la următoarele 
caracteristici intrinsece complexe:

un model tridimensional (3D) volumetric și 
dinamic pentru situl de stocare și pentru 
complexul de stocare, inclusiv roca acoperiș,
zona înconjurătoare incluzând zonele care 
comunică din punct de vedere hidraulic și 
suficiente date pentru a genera scenariile 
evoluției viitoare ale sitului. Aceste date se 
referă cel puțin la următoarele caracteristici 
intrinsece complexe:

Or. es

Justificare

Această cerință este necesară în special din punctul de vedere al evaluării riscurilor de 
scurgere.

Amendamentul 424
Christian Ehler, Dragoș Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 1 – point (h)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) ariile din preajma complexului de 
stocare care pot fi afectate de stocarea de 
CO2 în situl de stocare, precum și 
delimitarea unității hidraulice;

Or. en

Justificare

Operarea diferitelor instalații de stocare în cadrul aceleiași unități hidraulice are în mod 
automat un impact asupra celorlalte instalații operate în cadrul respectivei unități hidraulice. 
În cadrul unei unități hidraulice, autorizațiile de stocare pot fi emise câte unui singur 
operator odată. 
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Amendamentul 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) ariile din preajma complexului de 
stocare care pot fi afectate de stocarea de 
CO2 în situl de stocare, precum și, 
eventual, limitele unității hidraulice;

Or. de

Justificare

Modificare pentru a lua în considerare articolul 3 alineatul (6) litera a (nou) și articolul 8 
alineatul (1).

Amendamentul 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 1 – point (k)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Posibile interacțiuni cu alte 
activități (de exemplu, explorarea, 
producerea și stocarea de hidrocarburi, 
utilizarea geotermală a acviferelor);

(k) posibile interacțiuni cu alte 
activități (de exemplu, explorarea, 
producerea și stocarea de hidrocarburi) și, 
în special concurența cu sursele de 
energie regenerabile (cum ar fi utilizarea 
geotermală a acviferelor) și rezervele 
subterane de apă;

Or. en

Justificare

În timpul evaluării siturilor de stocare, trebuie să se acorde o atenție sporită raportului 
dintre stocarea de CO2 și sursele de energie neregenerabile, precum utilizarea geotermală a 
acviferelor. 
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Amendamentul 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 1 – point (l)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) Proximitatea față de sursa (sursele) 
potențială (potențiale) de CO2 (inclusiv 
estimări ale masei totale potențiale de CO2 
care ar fi disponibilă din punct de vedere 
economic pentru stocare).

(l) proximitatea față de sursa (sursele) 
potențială (potențiale) de CO2 (inclusiv 
estimări ale masei totale potențiale de CO2 
care ar fi disponibilă din punct de vedere 
economic pentru stocare, având în vedere 
că transportarea la distanțe lungi ar putea 
deveni prohibitivă din cauza costului), 
precum și disponibilitatea unei rețele de 
transport sigure și adecvate.

Or. en

Justificare

Transportul de CO2 pe distanțe mari poate deveni foarte scump, astfel că este necesar ca 
autoritățile competente să știe dacă există o capacitate suficientă de stocare într-o anumită 
zonă.

Amendamentul 428
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 3 – point 3.1 (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Debite posibile de injectare și
proprietăți ale CO2; 

(a) Debite posibile de injectare, 
proprietăți ale CO2 și modificarea acestora 
în funcție de temperatură și presiune;

Or. en

Justificare

Modificarea proprietăților fizice și chimice ale CO2 în funcție de graficul de temperatură și 
presiune poate influența siguranța și rezultatele modelizării.
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Amendamentul 429
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 3 – point 3.1 (e)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Simulări pe termen scurt și pe 
termen lung (pentru a stabili evoluția și 
comportamentul CO2 de-a lungul 
deceniilor și mileniilor, precum și viteza 
dizolvării CO2 în apă).

(e) Simulări pe termen scurt și pe 
termen lung (pentru a stabili evoluția și 
comportamentul CO2 de-a lungul 
deceniilor și mileniilor, precum și rata de 
dizolvare a CO2 în apă).

Or. en

Justificare

În scopul clarificărilor tehnice.

Amendamentul 430
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 3 – point 3.1 (f)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Comportamentul în timp al 
volumului în presiune al formațiunii de 
stocare.

(f) Variația în timp a presiunii și 
volumului formațiunii de stocare.

Or. en

Justificare

În scopul clarificărilor tehnice.
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Amendamentul 431
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 3 – point 3.1 (o)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) Rata de migrare (în rezervoare 
deschise);

(o) Rata de migrare (în rezervoare);

Or. en

Justificare

Existența rezervoarelor deschise nu trebuie să fie permisă deoarece acestea pot constitui un 
pericol pentru sănătatea publică și mediu.

Amendamentul 432
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 3 – point 3.3 (c)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Parametrii critici care influențează 
scurgerea potențială (de exemplu, 
presiunea maximă din rezervor, debitul 
maxim de injectare, sensibilitatea la 
diferite ipoteze din modelul (modelele) 
terestru(e) geologic(e) static(e) etc.);

(c) Parametrii critici care influențează 
scurgerea potențială (de exemplu, 
presiunea maximă din rezervor, debitul 
maxim de injectare, temperatura, 
sensibilitatea la diferite ipoteze din 
modelul (modelele) terestru(e) geologic(e) 
static(e) etc.);

Or. en

Justificare

În scopul clarificărilor tehnice.
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Amendamentul 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 4 – point (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Evaluarea expunerii – pe baza 
caracteristicilor mediului și a distribuției 
populației umane pe suprafața de deasupra 
complexului de stocare și pe baza 
comportamentului potențial și a evoluției 
potențiale a CO2 care se scurge prin căile 
potențiale identificate la etapa 3;

(a) Evaluarea expunerii – pe baza 
caracteristicilor mediului și a distribuției și 
activităților populației umane pe suprafața 
de deasupra complexului de stocare și pe 
baza comportamentului potențial și a 
evoluției potențiale a CO2 care se scurge 
prin căile potențiale identificate la etapa 3;

Or. en

Justificare

Evaluarea nu trebuie să se bazeze numai pe mediu și populație, ci și pe activitățile din jur.

Amendamentul 434
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Annex I – Step 4 – point (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Evaluarea efectelor – pe baza 
sensibilității unor anumite specii, 
comunități sau habitate legate de scurgerile 
potențiale identificate la etapa 3. Acolo 
unde este relevant, evaluarea cuprinde 
efecte ale expunerii la concentrații ridicate 
de CO2 din biosferă [inclusiv în soluri, 
sedimente marine și ape bentonice 
(asfixiere, hipercapnie) și pH-ul redus din 
aceste medii ca urmare a scurgerilor de 
CO2]. Se include și o evaluare a efectelor 
altor substanțe care pot fi prezente în 
fluxurile de CO2 scurs (fie impurități 
prezente în fluxul injectat, fie substanțe noi 
formate prin stocare de CO2). Aceste 
efecte se examinează la scară temporală și 

(b) Evaluarea efectelor – pe baza 
sensibilității unor anumite specii, 
comunități sau habitate legate de scurgerile 
potențiale identificate la etapa 3. Acolo 
unde este relevant, evaluarea cuprinde 
efecte ale expunerii la concentrații ridicate 
de CO2 din biosferă [inclusiv în soluri, 
sedimente marine și ape bentonice 
(asfixiere, hipercapnie) și pH-ul scăzut din 
aceste medii ca urmare a scurgerilor de 
CO2]. Se include și o evaluare a efectelor 
altor substanțe care pot fi prezente în 
fluxurile de CO2 scurs (fie impurități 
prezente în fluxul injectat, fie substanțe noi 
formate prin stocare de CO2). Aceste 
efecte se examinează la scară temporală și 



AM\734311RO.doc 71/72 PE409.632v01-00

RO

la scară spațială și în legătură cu o serie de 
valori diferite de amploare a scurgerilor.

la scară spațială și în legătură cu o serie de 
valori diferite de amploare a scurgerilor.

Or. en

Justificare

În scopul clarificărilor tehnice. Termenul „redus” are alt înțeles în literatura de specialitate 
(o reacție chimică în care o substanță chimică acceptă electroni).

Amendamentul 435
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa II - alineatul 1 - punctul 1.1 - paragraful 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alegerea tehnologiei de monitorizare se 
bazează pe cele mai bune practici 
disponibile la momentul creării planului. 
Se iau în considerare și se utilizează, după 
caz, următoarele opțiuni:

Alegerea tehnologiei de monitorizare se 
bazează pe cele mai bune practici 
disponibile la momentul creării planului și 
va fi actualizată în funcția de evoluția 
celor mai bune practici disponibile. Se iau 
în considerare și se utilizează, după caz, 
următoarele opțiuni:

Or. en

Justificare

Dezvoltările tehnologice se produc cu rapiditate, prin urmare este esențial să se utilizeze cele 
mai bune practici disponibile. 

Amendamentul 436
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă - act de modificare
Anexa II - alineatul 1 - punctul 1.1 (k)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) tehnologiile care oferă informații cu 
privire la comportamentul volumului în 

(k) tehnologiile care oferă informații cu 
privire la comportamentul volumului în 
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presiune și la distribuția pe 
suprafață/verticală a saturării masei de 
CO2 prin aplicarea unor modele de 
simulare numerică 3-D la unele modele 
geologice 3-D ale formațiunii de stocare 
stabilite în conformitate cu articolul 4 și cu 
anexa I.

presiune și la distribuția pe 
suprafață/verticală a saturării masei de 
CO2 prin aplicarea unor modele de 
simulare numerică 3-D la unele modele 
geologice 3-D ale formațiunii de stocare 
stabilite în conformitate cu articolul 4 și cu 
anexa I.

Or. en

Justificare

În scopul clarificărilor tehnice.
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