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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 
96/61/CE ale Consiliului, a Directivelor 2000/60/EC, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0018),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0040/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6 0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare doar
în cazul în care nu există riscuri 
semnificative de scurgeri și în care nu 

(15) Statele membre ar trebui să își rezerve 
dreptul de a determina zonele de pe 
teritoriul lor în care pot fi selectate situri de 
stocare. Selecția sitului de stocare 
corespunzător este esențială pentru 
garantarea reținerii complete a CO2 în 
viitorul indefinit. Prin urmare, un sit ar 
trebui să fie selectat ca sit de stocare dacă,
în condițiile de utilizare propuse, nu există 
riscuri semnificative de scurgeri și în care 
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există nicio posibilitate să se producă 
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice.

nu există nicio posibilitate să se producă 
incidente semnificative pentru mediu sau 
sănătate. Acest lucru ar trebui să fie 
determinat printr-o caracterizare și printr-o 
evaluare a complexului potențial de 
stocare, în conformitate cu cerințe 
specifice;

Or. en

Justificare

The word 'significant' leaves room for uncertainty.  It would be wholly unacceptable for a 
commercial storage permit to be granted if a leakage was anticipated (Oxford English 
Dictionary definition – “regarded as probable”) that could have a detrimental effect upon 
human health or the environment.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare ar trebui înaintate 
Comisiei pentru ca aceasta să poată emite 
o opinie referitoare la proiectele de
eliberare a autorizațiilor de stocare în
termen de șase luni de la depunerea lor.
Autoritățile naționale ar trebui să ia în 
considerare această opinie în momentul 
luării unei decizii referitoare la eliberarea 
unei autorizații și ar trebui să ofere 
justificări pentru orice deviere de la 
conținutul opiniei Comisiei. Examinarea 
la nivel comunitar ar trebui să contribuie la 
asigurarea consecvenței în ceea ce privește 
punerea în aplicare a cerințelor din 
directivă în întreaga Comunitate și, de 
asemenea, la sporirea încrederii opiniei 
publice în tehnicile CSC, în special în 
fazele de început ale aplicării directivei.

(18) Proiectele de autorizații de stocare se 
aprobă de către autoritățile competente 
din fiecare stat membru.  Comisia dispune
de un termen de maximum o lună pentru 
a ridica o obiecție, iar în cazul unei 
obiecții, autorizația se suspendă pe durata 
discuțiilor respective.  Verificarea la nivel 
comunitar ar trebui să contribuie la 
asigurarea consecvenței în ceea ce privește 
punerea în aplicare a cerințelor din 
directivă în întreaga Comunitate și, de 
asemenea, la sporirea încrederii opiniei 
publice în tehnicile CSC, în special în 
fazele de început ale aplicării directivei;

Or. en
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Justificare

While procedural delays should be kept to a minimum, a failure by any one Member State to 
ensure that permits provide for the safe storage of CO2 could threaten public confidence in 
CCS across Europe.  It is therefore appropriate for the Commission to be able to exercise a 
final check.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The word 'significant' leaves room for uncertainty.  
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) După transferul de responsabilitate ar 
trebui să se permită încetarea monitorizării, 
dar aceasta ar trebui reactivată în cazul în 
care sunt identificate scurgeri sau nereguli 
semnificative. Nu este necesară 
recuperarea costurilor suportate de 
autoritatea competentă de la operatorul 
anterior după transferul de responsabilitate, 
cu excepția cazului în care s-au furnizat 
informații incorecte pentru a se justifica 
transferul de responsabilitate;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Ar trebui să se prevadă dispoziții 
financiare pentru a spori încrederea în 
posibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
aferente etapelor de închidere și post-
închidere, a obligațiilor care decurg din 
includerea în Directiva 2003/87/CE și a 
obligațiilor în temeiul prezentei directive 
de a lua măsuri corective în cazul unor 
nereguli semnificative sau scurgeri. Statele 
membre ar trebui să garanteze faptul că 
dispozițiile financiare, prin intermediul 
garanției financiare sau al altor măsuri 
echivalente, sunt furnizate de solicitant 
înainte de începerea procesului de 
injectare de CO2;

Or. en
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Justificare
i) Delete unnecessary word

ii) Subject to the financial standing of the operator being accepted there need be no 
requirement to put financial security in place prior to the commencement of the actual work.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
concurențială pe piața internă a energiei 
electrice și termice, în funcție de prețurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportună să se găsească 
modalități adecvate pentru ca utilizatorii 
potențiali să beneficieze de acest acces. 
Acest lucru ar trebui realizat într-un mod 
care urmează a fi stabilit de fiecare stat 
membru în parte, aplicând obiectivele 
accesului echitabil și deschis și luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport și de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil, precum și proporția obligațiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 
conformitate cu instrumentele juridice 
internaționale și cu legislația comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea și 
stocarea geologică a CO2. Statele membre 
ar trebui să instituie și mecanisme de 
soluționare a litigiilor pentru a permite 
soluționarea promptă a litigiilor legate de 
accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare a CO2.

(29) Accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2 ar putea deveni 
o condiție de intrare sau de participare 
concurențială pe piața internă a energiei 
electrice și termice, în funcție de prețurile 
relative ale carbonului sau ale CSC. Prin 
urmare, este oportună să se găsească 
modalități adecvate pentru ca utilizatorii 
potențiali să beneficieze de acest acces. 
Acest lucru ar trebui realizat într-un mod 
care urmează a fi stabilit de fiecare stat 
membru în parte, aplicând obiectivele 
accesului echitabil și deschis și luând în 
considerare, printre altele, capacitatea de 
transport și de stocare disponibilă sau care 
poate fi pusă la dispoziție în mod 
rezonabil, precum și proporția obligațiilor 
de reducere a CO2 ale acestuia, în 
conformitate cu instrumentele juridice 
internaționale și cu legislația comunitară a 
cărei respectare este vizată prin captarea și 
stocarea geologică a CO2;

Or. en

Justificare

A dispute settlement mechanism should be established that is capable of mediating in matters 
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others than access to transport networks and storage sites.  See new Preamble 30(a) below.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Statele membre ar trebui să 
înființeze mecanisme de soluționare a 
litigiilor și o autoritate independentă 
pentru a permite soluționarea rapidă a 
litigiilor referitoare la accesul la rețelele 
de transport și siturile de stocare de CO2 
și a media între autoritatea competentă și 
deținătorii autorizațiilor de stocare sau 
explorare, în cazul unor diferende care 
altfel ar putea avea ca urmare 
îndelungate litigii juridice;

Or. en

Justificare

The dispute mechanism proposed by the Commission for transport networks should be 
available also in relation to other matters.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Storage site operation may continue for a very long time. Registers that will be used as a 
source of reference for many other purposes need to be comprehensive and to include both 
operating and closed storage sites.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta Directivă instituie un cadru 
legal pentru stocarea geologică a dioxidului 
de carbon (denumit în continuare „CO2”)
pentru a contribui la combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Justificare

It should be spelt out that there is only one reason why anyone should seek to store CO2 
underground and that is to avoid its release into the atmosphere where it will contribute to 
the problem of global warming.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Scopul stocării geologice este găsirea 
unei alternative la eliberarea CO2 în 
atmosferă prin reținerea sa permanentă și 
în siguranță în subteran, astfel încât să se 
prevină un posibil impact negativ asupra 
sănătății umane sau mediului;
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Or. en

Justificare

The Directive can only be regarded as acceptable if it makes provision for the containment of 
CO2 in a manner that is permanent, safe, and should have no negative impacts upon human 
health or the environment.  

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

It is important to gain experience of controlling CCS provision by regulating the 
demonstration projects proposed by the European Council. (Also proposed in Preamble 14).

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Stocarea de CO2 în complexe de 
stocare ce se extind dincolo de zona 
menționată la alineatul (1) este permisă 
numai în conformitate cu articolul 11a și 
în concordanță cu acordurile 
internaționale;

Or. en
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Justificare

A geological formation can be vast in size and extend beyond EU limits. The procedures laid 
down in this Directive need concern only those parts of it designated as storage complexes.

To be taken in conjunction with proposed new Article 11a. The Directive shall not rule out the 
export of CO2 for storage purposes provided strict conditions are met and so long as there is 
no question of sub-sea storage in contravention of the London Convention.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) „sit de stocare” înseamnă o zonă bine 
determinată din cadrul unei formațiuni 
geologice utilizate pentru stocarea 
geologică a CO2; un singur „sit de 
stocare” poate include zone bine 
determinate din cadrul unor formațiuni 
geologice separate la diferite niveluri; 

Or. en

Justificare

A storage site may be only in one part of a very much larger geological formation, and may 
include geological formations on different levels.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) „scurgere” înseamnă orice eliberare
măsurabilă de CO2 din complexul de 
stocare la suprafața solului, în atmosferă 
sau hidrosferă și care este confirmată, 
dacă este cazul, de sisteme de 
monitorizare utilizând cea mai bună 
tehnologie disponibilă;
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Or. en

Justificare

The amendment makes the definition of leakage more consistent with IPCC guidelines for best 
practice and seeks to avoid the potential for dispute over the source or extent of any CO2
released.  ‘Hydrosphere’ includes oceans, lakes and all waters of the Earth’s surface.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare care ar putea avea ca rezultat 
un risc mai ridicat de scurgeri;

Or. en

Justificare

The primary objective must be to avoid leakage and any risks that this may pose for human 
health and the environment.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) „flux de CO2” înseamnă un flux de 
substanțe care conține nu mai puțin de 
90% dioxid de carbon, care rezultă din 
procedurile de captare, și în care nu se se 
pot adăuga deșeuri sau alte materii în 
scopul eliminării lor;

Or. en

Justificare

This is a specific definition to complement that proposed for Article 12 to replace the vague 
term 'overwhelmingly' with a definition that provides greater clarity.  A higher figure than 
90% could be demanded if only post-combustion capture processes were to be considered, but 
this would be likely to exclude development of promising new oxy-combustion technology.  
However, as the balance in this case would be made up of the inert gases of argon, nitrogen 
and oxygen this should not create concern.  

Adlib Express Watermark



PE407.716v01-00 16/6 PR\726692RO.doc

RO

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The definition of "significant irregularity" should specifically relate to the possibility  that 
something may have occurred beneath the ground surface that suggests a real need for 
corrective measures to be taken to prevent the possible future risk of leakage.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) „măsuri corective” înseamnă orice 
măsuri luate pentru corectarea unor 
nereguli semnificative sau pentru stoparea 
scurgerilor în vederea preîntâmpinării sau
opririi scurgerilor;

Or. en

Justificare

Clearer definition of the corrective measures necessary if significant irregularities are 
detected.  Leakage of any CO2 that might have a negative impact on human health or the 
environment is unacceptable.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu
există riscuri semnificative de scurgere și 
în cazul în care nu există nicio posibilitate
să se producă incidente semnificative
negative pentru mediu sau sănătate.

(2) O formațiune geologică este selectată 
drept sit de stocare doar în cazul în care, 
conform condițiilor de utilizare propuse, nu
se anticipează a fi riscuri de scurgeri care 
să producă incidente negative pentru mediu 
sau sănătate.

Or. en

Justificare

The requirement must be more definite than proposed by the Commission.  It would be wholly 
unacceptable for a commercial storage permit to be granted if a leakage was anticipated 
(Oxford English Dictionary definition – “regarded as probable”) that could have a 
detrimental effect upon human health or the environment.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Gradul de adecvare a unei formațiuni 
geologice pentru utilizarea drept sit de 
stocare se determină printr-o caracterizare 
și printr-o evaluare a complexului potențial 
de stocare și a zonei înconjurătoare, în 
conformitate cu criteriile menționate la 
anexa I.

(3) Gradul de adecvare a unei formațiuni 
geologice pentru utilizarea drept sit de 
stocare se determină printr-o caracterizare 
și printr-o evaluare a complexului potențial 
de stocare și a zonei înconjurătoare, în 
conformitate cu criteriile menționate la 
anexa I, precum și prin respectarea 
bunelor practici și a orientărilor elaborate 
de Comisie;

Or. en

Justificare

The annexes provide the basic framework necessary for assessing a potential storage site but 
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the implementation process will be improved, and there will be greater public confidence, if 
the requirement is introduced that best practice is followed and guidelines are produced to 
assist competent authorities in Member States.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de 
explorare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, nediscriminatorii și
disponibile în mod public.

Procedurile ar trebui să țină cont de 
faptul că titularii de autorizații de 
explorare vor fi proprietarii datelor 
obținute în timpul explorării și vor avea 
prioritate în cazul în care vor solicita o 
autorizație de stocare înainte de expirarea 
autorizației de explorare; statele membre 
pot introduce cerințe în eventualitatea 
vânzării sau transferului ulterior al 
datelor obținute pe durata perioadei de 
validitate a autorizației de explorare, în 
scopul facilitării concurenței eventuale în 
vederea obținerii unei autorizații de 
stocare în cazul în care titularul 
autorizației de explorare nu va dori să 
solicite un permis de stocare sau dacă 
acesta nu îndeplinește alte condiții.

Or. en

Justificare

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration work on 
a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able to 
undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. The procedure for awarding 
exploration permits should therefore take account of the fact that it is directly linked to the 
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procedure for the subsequent award of storage permits.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru zone cu un volum determinat și pe o 
durată de maximum doi ani, cu o singură 
posibilitate de reînnoire pentru o perioadă 
de maximum doi ani.

(3) Autorizațiile de explorare se acordă 
pentru zone cu un volum determinat.
Durata de valabilitate a autorizației nu 
trebuie să depășească perioada necesară 
explorării sitului potențial pentru care 
este acordată.  Statele membre pot 
prelungi durata de valabilitate a 
autorizației cu condiția ca explorarea să 
se efectueze în conformitate cu cerințele 
prevăzute în aceasta.

Or. en

Justificare

The time period proposed by the Commission will in many cases be too short.  It can be 
assumed that those Member States that grant exploration permits have a genuine interest in 
facilitating the safe storage of CO2.  They can therefore be left to determine their own 
requirements for the duration of exploration permits without fear that undue delays may 
result.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Titularul unei autorizații de explorare 
deține dreptul exclusiv de a explora 
complexul potențial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului.

(4) Titularul unei autorizații de explorare 
deține dreptul exclusiv de a explora 
complexul potențial de stocare a CO2. 
Statele membre garantează faptul că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului și că 
interesele și drepturile de proprietate ale 
terților ce dețin deja licențe de exploatare 
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pentru hidrocarburi, cărbune și alte 
minereuri sunt respectate și menținute 
atunci când se acordă autorizații de 
explorare pentru situri de stocare de CO2.

Or. en

Justificare

Amendment to emphasise the rights of other undertakings operating in the same geographical 
area.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autorizația de explorare încetează de 
a mai fi valabilă la data expirării, cu 
excepția cazului în care, înaintea expirării 
acesteia, titularul solicită o autorizație de 
stocare pentru aceeași zonă în 
conformitate cu articolul 6.
Titularul autorizației de explorare deține
dreptul exclusiv de a solicita o autorizație 
de stocare în conformitate cu articolele 6 
și 7 până la data expirării acesteia.  

Or. en

Justificare

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că niciun sit 
de stocare nu este exploatat în absența unei 
autorizații de stocare.

(1) Statele membre se asigură că niciun sit 
de stocare nu este exploatat în absența unei 
autorizații de stocare, că există un singur 
operator la fiecare sit de stocare și că pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației nu sunt permise niciun fel de 
utilizări conflictuale ale complexului.

Or. en

Justificare

To ensure absolute clarity about responsibilities and liabilities there must be only one 
operator of a storage site; this needs emphasising particularly to avoid possible conflict with 
petroleum rights holders in the case of offshore storage.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează faptul că 
procedurile de acordare a autorizațiilor de
stocare permit participarea tuturor 
entităților care dețin capacitățile necesare și 
că autorizațiile se acordă pe baza unor 
criterii obiective, disponibile în mod 
public.

(2) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (4a), statele membre instituie 
proceduri de acordare a autorizațiilor de
explorare cu scopul de a se asigura că 
acestea pot fi acordate tuturor entităților 
care dețin capacitățile necesare și că 
autorizațiile se acordă pe baza unor criterii 
obiective, nediscriminatorii și disponibile 
în mod public.  

Or. en

Justificare

The potential for contradiction in the procedures exists in the proposals made by the 
Commission.  While the process of awarding contracts should ideally be non-discriminatory 
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this removes the incentive for carrying out exploration work.  This amendment must therefore 
be read in conjunction with that proposed in Article 5(2).  

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) numele și adresa solicitantului și, dacă 
diferă, a potențialului operator;

(1) numele și adresa potențialului operator;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) dovada competenței tehnice a
solicitantului sau a potențialului operator;

(2) dovada competenței tehnice a 
potențialului operator;

Or. en

Justificare

It is essential to establish the technical competence of the organisation that will be directly 
responsible for operations.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cantitatea totală de CO2 care urmează a 
fi injectată și stocată, precum și sursele, 
compoziția fluxurilor de CO2 și debitele de 
injectare preconizate;

(4) cantitatea totală de CO2 care urmează a 
fi injectată și stocată, precum și sursele, 
compoziția fluxurilor de CO2, debitele și
presiunile de injectare preconizate, 
amplasamentul instalațiilor de injectare și 
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metodele de transport;

Or. en

Justificare

Essential information required in order to make a proper assessment.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) dovada situației financiare a 
solicitantului și a capacității sale de a 
furniza garanții sau alte mijloace 
echivalente, după cum se prevede la 
articolul 19, înainte de începerea 
procesului de injectare de CO2;

Or. en

Justificare

For the purpose of the Directive evidence of the financial standing of the undertaking, or its 
parent company, should be sufficient at the time the application is made.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) un plan de consultare și informare 
publică propus în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE, care garantează că, 
atunci când se cere o autorizație, 
publicului i se asigură accesul la toate 
informațiile tehnice precum și la cele 
legate de procesul decizional, ca și, în 
mod oficial, posibilitatea de a înainta 
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observații autorității competente;

Or. en

Justificare
Reinforcing existing legal requirements regarding the provision of environmental 
information.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredințată unei persoane fizice de
încredere și competentă din punct de 
vedere tehnic să facă acest lucru; s-a 
furnizat formare și perfecționare 
profesională și tehnică pentru persoana 
respectivă și pentru întregul personal;

(b) gestionarea sitului de stocare este 
încredințată unei întreprinderi solide din 
punct de vedere financiar și care a făcut 
dovada competenței din punct de vedere 
tehnic;

Or. en

Justificare

It is essential to establish clear and legally enforceable lines of responsibility. By definition a 
technically competent undertaking will appoint appropriate people to manage the site on a 
day to day basis.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care există mai mulți 
operatori care efectuează injectări în 
același sistem de conectare hidrostatic, 
interacțiunile potențiale ale presiunilor 
sunt de așa natură încât asigură că 
ambele situri pot îndeplini în mod 
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simultan cerințele acestei directive;

Or. en

Justificare

The competent authority must take care not to issue permits to two operators who might make 
use of a hydrostatically connected storage complex, not least because if there are parallel 
injection operations it will prove difficult to be absolutely certain how to allocate 
responsibility for liabilities.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și-a emis opinia cu privire la 
propunerea de eliberare a autorizației în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1);

(2) fie Comisia nu a emis obiecții, în 
conformitate cu articolul 10 litera (f), fie 
s-a ajuns la un acord între autoritatea 
competentă și Comisie, care a fost dat 
publicității, conform aceleiași dispoziții;

Or. en

Justificare

Wording suggested by the Commission to replace Article 8(2) and 8(3) and bring the 
provisions into line with the proposed new wording of Article 10.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) autoritatea competentă a luat în
considerare acestă opinie, în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (2).

(3) autoritatea competentă a furnizat 
explicații și, dacă este necesar, o 
justificare, tuturor celor interesați care au 
înaintat observații specifice în mod 
individual referitor la cererea respectivă și 
care au furnizat numele și informațiile de 
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contact;

Or. en

Justificare

To ensure that the competent authority is required fully to take into account the specific 
comments, suggestions and concerns communicated by members of the public communicating 
in an individual capacity and not simply as signatories to a petition or organised electronic 
lobby.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Examinarea de către Comisie a 
propunerilor de eliberare a autorizațiilor 

de stocare

Aprobarea autorizațiilor de stocare

(1) Statele membre informează Comisia cu 
privire la toate propunerile de eliberare a 
autorizațiilor de stocare, la cererile de 
autorizații și la orice alte materiale luate 
în considerare de către autoritatea 
competentă la adoptarea propunerii sale 
de decizie. În termen de șase luni de la 
înaintarea acestora către Comisie, aceasta 
poate emite o opinie cu privire la 
propunerile de autorizații.

Statele membre instituie următoarea 
procedură:

(a) Solicitanții de autorizații de stocare 
furnizează autorității competente două 
copii ale întregii documentații cerute.
(b) La primirea documentației de la 
solicitant, autoritatea competentă 
furnizează Comisiei detaliile fiecărei 
cereri de autorizație precum și toate 
celelalte materiale pe care cea dintâi le ia 
considerație în luarea unei decizii privind 
acordarea unei autorizații de stocare.
(c) Comisia confirmă autorității 
competente primirea documentației cerute 
în momentul sosirii acesteia.

Adlib Express Watermark



PR\726692RO.doc 27/6 PE407.716v01-00

RO

(d) Autoritatea competentă informează 
Comisia dacă și când autorizează 
eliberarea unei autorizații de stocare.
(e) Comisia confirmă primirea avizului de 
autorizare în momentul sosirii acestuia.
(f) În decursul unei luni calendaristice de 
la primirea avizului de eliberare a unei 
autorizații de stocare, Comisia poate 
informa autoritatea competentă de faptul 
că are obiecții care sunt în conformitate 
cu cerințele acestei Directive.  Asemenea 
obiecții suspendă autorizația până în 
momentul în care se ajunge la un acord, 
care se dă publicității, între autoritatea 
competentă și Comisie.
(g) Se consideră că autorizația de stocare 
este aprobată dacă în decursul perioadei 
menționate nu se primesc astfel de obiecții 
din partea Comisiei. 

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

Or. en

Justificare

The Commission proposes that it should have six months in which to inform the competent 
authority of its decision.  This is a bureaucratic nightmare and clearly unacceptable.
The rapporteur judges that the Commission should have the right to provide a final check as a 
failure adequately to protect human health and the environment in any one Member State 
could threaten public confidence in CCS across Europe.
The procedure proposed in this amendment enables the Commission to work in parallel with 
the competent authorities of Member States.
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nu se 
pune în aplicare nicio modificare 
substanțială în absența unei noi autorizații 
de stocare emise în conformitate cu 
prezenta directivă.

(2) Statele membre se asigură că nu se 
pune în aplicare nicio modificare 
substanțială în absența unei noi autorizații 
de stocare emise în conformitate cu 
prezenta directivă. Autorizațiile de stocare 
pot fi modificate pentru a permite 
schimbări minore în conformitate cu 
orientările elaborate de Comisie.

Or. en

Justificare

These amendments are intended to provide greater legal certainty.  Note that Article 16 also 
provides for the competent authority to be able to require that action be taken to prevent 
leakage, or to take action itself.

Information from a whistleblower or other source may also be taken into account (3a).

The competent authority should not have to await the breakdown in negotiations to require 
the operator to pay before using the funds available.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă examinează și, 
acolo unde este cazul, actualizează sau 
retrage autorizația de stocare.

(3) Autoritatea competentă examinează și, 
acolo unde este cazul, actualizează sau 
retrage autorizația de stocare, ori solicită 
titularului autorizației să ia măsuri de 
corectare:

Or. en
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Justificare

See justification to Article 11, paragraph 2.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care i s-a adus la cunoștință 
existența unor nereguli semnificative sau a 
unor scurgeri, în conformitate cu articolul 
16 alineatul (1);

(a) în cazul în care i s-a adus la cunoștință
sau a fost informată de existența unor 
nereguli semnificative sau a unor scurgeri
care ar putea avea un impact negativ 
asupra sănătății sau mediului, în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1);

Or. en

Justificare

See justification to Article 11, paragraph 2.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După retragerea unei autorizații în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă fie emite o nouă autorizație de 
stocare, fie închide situl de stocare în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (c). Până la emiterea unei noi 
autorizații de stocare, autoritatea 
competentă preia responsabilitatea pentru 
situl de stocare, inclusiv a obligațiilor 
legale care decurg din aceasta. În măsura 
posibilului, autoritatea competentă 
recuperează de la operatorul anterior orice 
costuri suportate.

(4) După ce autoritatea competentă a 
examinat, actualizat sau retras o 
autorizație de stocare în conformitate cu 
alineatul (3), aceasta fie emite o nouă 
autorizație de stocare, fie închide situl de 
stocare în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (c).  În cel din urmă 
caz, până la emiterea unei noi autorizații 
de stocare, autoritatea competentă preia 
responsabilitatea pentru situl de stocare, 
inclusiv a obligațiilor legale care decurg 
din aceasta.   În măsura posibilului, 
autoritatea competentă recuperează de la 
operatorul anterior orice costuri suportate, 
inclusiv prin utilizarea garanției 
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financiare conform articolului 19 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

See justification to Article 11, paragraph 2.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Exportul de CO2 către țări terțe în scopul 
stocării geologice
(1) În cazul în care se exportă CO2 din 
Comunitate către o țară terță în scopul 
stocării geologice, titularul înaintează o 
cerere de autorizație de export către 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine.
(2) Autoritatea competentă din statul 
membru de origine informează 
autoritatea competentă din țara de 
destinație și îi solicită aprobarea.
(3) Autoritatea competentă din statul 
membru de origine poate acorda 
autorizația de export doar în cazul în 
care:
(a) autoritatea competentă din țara de 
destinație și-a dat consimțământul;
(b) se poate garanta că stocarea geologică 
a CO2 în țara de destinație se efectuează 
conform cerințelor stabilite în prezenta 
directivă;
(c) stocarea geologică a CO2 este 
reglementată de un sistem de 
comercializare a cotelor de emisii în țara 
de destinație care este corelat cu Sistemul 
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comunitar de comercializare a cotelor de 
emisii instituit în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE. 
(4) Nu se va autoriza exportul de CO2 fără 
acordul expres al Comisiei. 

Or. en

Justificare

The Directive should not rule out the possibility of exporting CO2 for the purpose of 
geological storage in cases where the storage arrangements meet equivalent safety criteria to 
those within the EU.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un flux de CO2 conține preponderent
dioxid de carbon. În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare. 
Concentrațiile acestor substanțe vor fi 
inferioare nivelurilor care ar influența în 
mod negativ integritatea sitului de stocare 
și a infrastructurii respective de transport și 
care ar prezenta un risc semnificativ pentru 
mediu sau ar încălca cerințele legislației 
comunitare aplicabile.

(1) Un flux de CO2 conține cel puțin 90%
dioxid de carbon.  În acest sens, nu se pot 
adăuga deșeuri sau alte materii în scopul 
eliminării lor. Cu toate acestea, un flux de 
CO2 poate conține urme de substanțe 
conexe provenind de la sursă sau din 
procesul de captare sau injectare și 
acestora li se pot adăuga oligoelemente 
pentru a facilita monitorizarea și 
verificarea migrării CO2. Concentrațiile 
acestor substanțe vor fi inferioare 
nivelurilor care ar influența în mod negativ 
integritatea sitului de stocare și a 
infrastructurii respective de transport și 
care ar prezenta un risc pentru mediu sau ar 
încălca cerințele legislației comunitare 
aplicabile.

Or. en

Justificare

The word 'overwhelming' provides insufficient clarity. A higher figure than 90% could be 
demanded if only post-combustion capture processes were to be considered, but this would 
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exclude development of new oxy-combustion technology.  However, as the balance in the CO2 
stream in this instance would be made up of the inert gases of argon, nitrogen and oxygen this 
should not create concern.  

Similarly the word 'significant is unacceptable'.  A concentration of contaminants that would 
breach acceptable standards and that might pose some kind of threat cannot be tolerated.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
monitorizează instalațiile de injectare și 
complexul de stocare (inclusiv, acolo unde 
este posibil, masa de CO2) și, după caz, 
mediul înconjurător, pentru:

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
monitorizează instalațiile de injectare și 
complexul de stocare (inclusiv masa de 
CO2) și, după caz, mediul înconjurător, 
pentru:

Or. en

Justificare

The most important part of any monitoring plan is to determine whether there have been 
significant changes in the storage patterns of the CO2 (in particular whether there has been 
migration that might lead to leakage), and whether action needs to be taken to address them.

Monitoring the CO2 plume is essential if potential leakage is to be anticipated, so the words 
‘where possible’ should be deleted.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) a verifica cantitatea de CO2 stocat;

Or. en
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Justificare

See justification to Article 13, paragraph 1, introductory part.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a detecta efectele negative
semnificative pentru mediul înconjurător, 
pentru populația umană sau pentru 
utilizatorii biosferei înconjurătoare;

(d) a detecta efectele negative pentru 
mediul înconjurător, pentru populația 
umană sau pentru utilizatorii biosferei 
înconjurătoare;

Or. en

Justificare

Any negative impact on human health or the environment is unacceptable, so the word 
‘significant’ must be deleted.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) a determina dacă CO2 stocat va fi 
reținut complet în viitorul indefinit.

(f) a actualiza evaluarea siguranței și a 
integrității sitului de stocare pe termen 
scurt și lung, și a determina dacă CO2
stocat va fi reținut complet în viitorul 
indefinit.

Or. en

Justificare

See justification to Article 13, paragraph 1, introductory part.
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Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Monitorizarea se bazează pe un plan de 
monitorizare conceput de către operator în 
conformitate cu cerințele enunțate în anexa 
II, înaintate autorității competente și 
aprobate de aceasta, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5) și cu articolul 9 
alineatul (5). Planul se actualizează în 
conformitate cu cerințele stabilite la anexa 
II și în orice caz o dată la cinci ani pentru a 
lua în considerare progresele tehnice. 
Planurile actualizate sunt înaintate din nou 
spre aprobare autorității competente.

(2) Monitorizarea se bazează pe un plan de 
monitorizare conceput de către operator în 
conformitate cu cerințele enunțate în anexa 
II, incluzând detalii referitoare la 
monitorizarea în conformitate cu 
orientările stabilite conform articolului 14 
și articolului 23 alineatul (2) din Directiva 
2003/87/CE, înaintate autorității 
competente și aprobate de aceasta, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (5) și 
cu articolul 9 alineatul (5). Planul se 
actualizează în conformitate cu cerințele 
stabilite în anexa II și în orice caz o dată la 
cinci ani pentru a lua în considerare
schimbările survenite în evaluarea 
riscului de scurgeri, noile cunoștințe 
științifice și îmbunătățirile aduse celor 
mai bune tehnologii disponibile. Planurile 
actualizate sunt înaintate din nou spre 
aprobare autorității competente. Planul de 
monitorizare precum și orice planuri 
actualizate se pun la dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

The monitoring and reporting requirements need to be aligned with those of the ETS 
Directive.
The regulatory process needs to be adjusted to take account of lessons learnt through 

experience and new technical knowledge.

To maintain confidence it must be emphasised that the monitoring plans shall be made 
known to the public.
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) dovada menținerii garanției financiare 
în conformitate cu articolul 19 și cu 
articolul 9 alineatul (9).

(3) dovada instituirii și a menținerii 
garanției financiare în conformitate cu 
articolul 19 și cu articolul 9 alineatul (9).

Or. en

Justificare

The amendment provides for some flexibility in the provision of financial security, not least to 
allow for the financial standing of any parent company to be taken into account.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inspecțiile de rutină se desfășoară cel 
puțin o dată pe an. Cu ocazia inspecțiilor se 
examinează instalațiile de injectare și 
monitorizare relevante, precum și întreaga 
gamă de efecte conexe asupra mediului din 
complexul de stocare.

(3) Inspecțiile de rutină se desfășoară cel 
puțin o dată pe an în primii cinci ani după 
ce s-a început injectarea și după aceea ori 
de câte ori consideră necesar autoritatea 
competentă. Cu ocazia inspecțiilor se 
examinează instalațiile de injectare și 
monitorizare relevante, precum și întreaga 
gamă de efecte conexe asupra mediului din 
complexul de stocare.

Or. en

Justificare

If there is a problem it is most likely to become apparent soon after the injection process has 
commenced, and regular inspections are therefore appropriate.  However, the geology of 
each storage site will differ and it should be up to competent authorities to determine the 
longer term inspection regime most appropriate for the circumstances.
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Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că în cazul 
unor nereguli semnificative sau al unor 
scurgeri, operatorul notifică imediat 
autoritatea competentă și ia măsurile 
corective necesare.

(1) Statele membre se asigură că în cazul 
unor nereguli semnificative sau al unor 
scurgeri care ar putea avea un impact 
negativ asupra sănătății sau mediului, 
operatorul notifică imediat autoritatea 
competentă și ia măsurile corective 
necesare.

Or. en

Justificare

The amendments give storage site operators greater legal clarity by providing a requirement 
for the competent authority to justify its demands, while also strengthening the competent 
authority’s ability to act should there be any breach of the permit conditions or any threat to 
human health or the environment.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă îi poate solicita
în orice moment operatorului să întreprindă 
măsuri corective suplimentare sau diferite 
de cele prevăzute în planul de măsuri 
corective.  Autoritatea competentă poate, 
de asemenea, să întreprindă măsuri 
corective ea însăși urmând să recupereze 
costurile de la operator.

(3) Autoritatea competentă îi poate impune
în orice moment operatorului să întreprindă 
măsuri corective suplimentare sau diferite 
de cele prevăzute în planul de măsuri 
corective dacă acțiunile incluse în acesta 
s-au dovedit ineficiente, dacă 
circumstanțele s-au schimbat în mod 
semnificativ de la adoptarea planului de
măsuri corective sau dacă există un risc de
scurgeri care ar putea avea un impact 
negativ asupra sănătății sau mediului.

Or. en
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Justificare

See justification to Article 16, paragraph 1.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care operatorul nu ia 
măsurile corective necesare, acestea sunt 
întreprinse de către autoritatea competentă 
însăși, care recuperează costurile de la 
operator.

(4) În cazul în care operatorul nu ia 
măsurile corective necesare în timpul 
necesar pentru prevenirea scurgerii care 
ar putea avea un impact negativ asupra 
sănătății sau a mediului, acestea sunt 
întreprinse de către autoritatea competentă 
însăși, care recuperează costurile de la 
operator

Or. en

Justificare

See justification to Article 16, paragraph 1

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la cererea operatorului, după 
autorizarea din partea autorității 
competente;

(b) la cererea operatorului, după 
autorizarea din partea autorității 
competente; sau

Or. en
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obligațiile menționate la alineatul (2) 
se îndeplinesc pe baza unui plan pentru 
etapa de post-închidere conceput de către 
operator pe baza celor mai bune practici și 
în conformitate cu cerințele enunțate în 
anexa II punctul 2. Un plan provizoriu 
pentru etapa de post-închidere este înaintat 
către și aprobat de autoritatea 
competentăaprobă, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (7) și articolul 9 
alineatul (7). Înainte de închiderea unui sit 
de stocare în temeiul alineatului (1) literele
(a) sau (b), planul provizoriu pentru etapa 
de post-închidere:

(3) Obligațiile menționate la alineatul (2) 
se îndeplinesc pe baza unui plan pentru 
etapa de post-închidere conceput de către 
operator pe baza celor mai bune practici și
orientărilor elaborate de Comisie în 
conformitate cu cerințele enunțate în anexa 
II punctul 2. Un plan provizoriu pentru 
etapa de post-închidere este înaintat către și 
aprobat de autoritatea competentăaprobă, 
în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) 
și articolul 9 alineatul (7). Înainte de 
închiderea unui sit de stocare în temeiul 
alineatului (1) literele (a) sau (b), planul 
provizoriu pentru etapa de post-închidere:

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se actualizează după cum este necesar,
în special cu privire la cele mai bune 
practici;

(a) se actualizează după cum este necesar,
luând în considerare analiza de risc, cele 
mai bune practici și îmbunătățirile 
tehnologice, fără a impune cerințe 
nerezonabile;

Or. en
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Amendamentul 58

Propunere de directivă
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 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

Provides legal certainty for the operator. The criteria will of course include the requirements 
that CO2 is completely contained.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Împreună cu decizia de aprobare 
menționată la alineatul (3), autoritatea 
competentă îi poate comunica operatorului 
unele cerințe actualizate pentru sigilarea 
sitului de stocare și pentru demontarea 
instalațiilor de injectare în conformitate cu 
articolul 17 alineatele (2) și (3). Transferul 

(4) Împreună cu decizia de aprobare 
menționată la alineatul (3), autoritatea 
competentă îi poate comunica operatorului 
unele cerințe actualizate și rezonabile
pentru sigilarea sitului de stocare și pentru 
demontarea instalațiilor de injectare în 
conformitate cu articolul 17 alineatele (2) 
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de responsabilitate are loc după sigilarea 
sitului și demontarea instalațiilor de 
injectare.

și (3). Transferul de responsabilitate are loc 
după sigilarea sitului și demontarea 
instalațiilor de injectare.

Or. en

Justificare

The operator should not have to risk the uncertainty that legally unreasonable requirements 
may be imposed on it by a competent authority that may be seeking to avoid accepting the 
long term responsibility for the site that is fundamental to the Directive.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
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 înceta. Cu toate 
acestea, în cazul identificării oricăror 
scurgeri sau nereguli semnificative ca 
rezultat al monitorizării și al altor 
proceduri întreprinse pentru a respecta 
cerințele legislației comunitare existente,
incluzând Directivele 92/43/CEE, 
2000/60/CE și 2006/118/CE sau ca 
rezultat al informațiilor obținute în orice 
alt scop, monitorizarea este reactivată după 
cum se impune, pentru a evalua amploarea 
problemei și efectivitatea unor măsuri 
corective.

Or. en

Justificare

A condition of the transfer of responsibility from the operator to the competent authority is 
that there should be no question of leakage occurring and therefore no need for a formal 
monitoring regime.  Monitoring that can detect the presence of CO2 is required by various 
existing Directives (Habitats, Water Framework, Groundwater) which will be supplemented 
by others now being considered (for example Marine Strategy).
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Amendamentul 61

Propunere de directivă
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). Aceasta nu se aplică în cazurile în 
care s-a stabilit că, din vina sau neglijența 
operatorului, ori prin comiterea deliberată 
și voită a unui fals, probele furnizate în 
scopurile prevăzute la alineatul (1) s-au 
întemeiat pe informații inexacte.

Or. en

Justificare

Amendment to protect the Member State from negligent or fraudulent operators.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
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, înaintea
începerii procesului de injectare de CO2,
solicitantul constituie rezerve adecvate, 
sub forma unei garanții financiare sau al 
oricăror alte mijloace 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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Or. en

Justificare

Certainty that financial security is provided is required only prior to the commencement of 
CO2 injection. To demand it beforehand would impose a financial burden for no good reason.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În urma unei evaluări transparente 
bazate pe analiza riscurilor, statele 
membre decid care sunt formele 
acceptabile de garanție financiară, 
acordând atenția cuvenită gamei de 
produse disponibile pe piețele 
internaționale precum și costurile 
asociate.

Or. en

Justificare

Member States should be able to negotiate methods of providing financial security that do not 
necessarily tie up capital or put the economic viability of projects beyond the reach of many 
medium and smaller market companies.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
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 nediscriminatoriu
stabilit de către statele membre. Statul 
membru aplică obiectivele accesului 
echitabil și deschis ținând seama de:

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\726692RO.doc 43/6 PE407.716v01-00

RO

Justificare

Amendment to emphasise that undertakings that provide transport and storage facilities must 
be able to secure a proper return on their investment and manage the enterprises on a 
commercial basis, subject to permit conditions.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
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, precum și interesele 
financiare justificate ale proprietarului sau 
operatorului sitului de stocare sau al rețelei 
de transport de CO2, incluzând dreptul 
acestora de a încheia acorduri 
contractuale pe termen lung privind 
accesul la capacitățile de stocare și 
transport atâta timp cât acestea nu 
restricționează accesul terților dacă 
capacitatea disponibilă nu este utilizată pe 
deplin conform planului de stocare în 
vigoare, precum și interesele tuturor 
celorlalți utilizatori ai sitului sau ai rețelei 
sau ai principalelor instalații de prelucrare 
și manipulare care pot fi afectate; și

Or. en

Justificare

Amendment to emphasise that undertakings that provide transport and storage facilities must 
be able to secure a proper return on their investment and manage the enterprises on a 
commercial basis, subject to permit conditions.
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instituirea unui 
sistem de soluționare a litigiilor, inclusiv a 
unei autorități independente de părțile 
implicate, care are acces la toate 
informațiile relevante, pentru a permite 
soluționarea promptă a litigiilor privind 
accesul la rețelele de transport și la 
siturile de stocare ale CO2, luând în 
considerare criteriile menționate la 
articolul 20 alineatul (2) și numărul 
părților care pot fi implicate în negocierea 
accesului respectiv.

(1) Statele membre asigură instituirea unui 
sistem de soluționare a litigiilor, inclusiv a 
unei autorități independente de părțile 
implicate, care are acces la toate 
informațiile relevante.

Autoritatea va depune toate eforturile 
pentru:
(a) a permite soluționarea cu 
promptitudine a litigiilor ocazionate de 
dezvoltarea infrastructurii necesare și 
accesul la rețelele de transport de CO2 și 
la situri de stocare, luând în considerare 
criteriile menționate la articolul 20 
alineatul (2) și numărul părților care pot 
fi implicate în negocierea accesului 
respectiv; 
(b) a media între autoritatea competentă 
și titularii autorizațiilor de stocare sau de 
explorare în cazul în care apar diferende 
care altfel s-ar putea transforma în litigii 
juridice.

Or. en

Justificare
A dispute settlement procedure that can provide mediation to avoid the need for expensive 
and lengthy legal challenges will be useful and should not be reserved solely to deal with 
matters involving the transport network. It should also be available to mediate in disputes 
between the competent authority and operators or permit applicants. Therefore, a revised 
version of the dispute settlement provision should be introduced under Article 23 a (new) -
Chapter 6 (General Provisions).

Adlib Express Watermark



PR\726692RO.doc 45/6 PE407.716v01-00

RO

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie sau desemnează 
autoritatea competentă sau autoritățile 
competente care răspund pentru 
îndeplinirea sarcinilor definite în prezenta 
directivă. Atunci când se desemnează mai 
multe autorități competente, activitatea
acestor autorități, preluată în conformitate 
cu prezenta directivă, face obiectul 
coordonării.

Statele membre instituie sau desemnează 
autoritatea competentă sau autoritățile 
competente care răspund pentru 
îndeplinirea sarcinilor definite în prezenta 
directivă. Atunci când se desemnează mai 
multe autorități competente, statele 
membre instituie un sistem de coordonare 
a activității acestor autorități, desfășurată
în conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Comisia de examinare tehnică

Comisia va înființa o comisie de 
examinare tehnică pentru a o asista la 
pregătirea orientărilor referitoare la 
bunele practici destinate autorităților 
competente și operatorilor.  Lucrările 
comisiei vor avea un caracter deschis si 
transparent.

Or. en
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Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul siturilor de stocare închise Registrul siturilor de stocare

Or. en

Justificare

Storage site operation may continue for a very long time. Registers that will be used as a 
source of reference for many other purposes need to be comprehensive and to include both 
operating and closed storage sites. However, to avoid unnecessary bureaucracy there should 
be no need to provide Brussels with details of every change more than once every three years.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
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 
imediat și după aceea ține un registru 
conținând toate siturile de stocare 
operaționale și închise și complexele de 
stocare înconjurătoare, inclusiv hărți ale 
întinderii spațiale ale acestora.

Or. en

Justificare

See justification to Article 24, title.
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Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente țin 
seama de registru în cadrul procedurilor 
relevante de planificare și de autorizare a 
oricărei activități care ar putea afecta sau 
care ar putea fi afectată de stocarea 
geologică a CO2 în siturile de stocare 
închise. 

(2) Autoritățile naționale competente țin 
seama de registru în cadrul procedurilor 
relevante de planificare și de autorizare a 
oricărei activități care ar putea afecta sau 
care ar putea fi afectată de stocarea 
geologică a CO2 în siturile de stocare 
operaționale și închise.

Or. en

Justificare

See justification to Article 24, title.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Existența registrului este adusă la 
cunoștința Comisiei, după înființarea 
acestuia și de fiecare dată când este 
actualizat.

(3) Existența registrului este adusă la 
cunoștința Comisiei, după înființarea 
acestuia. La fiecare trei ani se depun 
rapoarte actualizate, împreună cu 
rapoartele prevazute la articolul 25 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

See justification to Article 24, title.

Adlib Express Watermark



PE407.716v01-00 48/6 PR\726692RO.doc

RO

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 32
Directiva 2001/80/CE
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(*), dețin un spațiu adecvat pe 
amplasamentul instalației pentru 
echipamentul necesar captării și 
comprimării CO2 și că s-a 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 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 350 g CO2/Kwh, pentru care 
licența de construcție inițială este acordată 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive:

(a) sunt amplasate și planificate astfel 
încât să faciliteze capturarea CO2 sau să 
faciliteze alte mijloace care pot fi folosite 
în scopul realizării unei reduceri 
echivalente a nivelului emisiilor;  
(b) primesc autorizație doar după ce 
autoritatea competentă aprobă raportul 
pregătit de operator în care se 
menționează situl propus pentru stocarea 
geologică a CO2 capturat și în care se 
propun mijloacele (și ruta, în cazul unei 
conducte) prin care CO2 va fi transportat 
spre situl de stocare. Raportul se publică 
înainte de acordarea oricărei autorizații. 
În absența unei licențe de construcție se 
utilizează licența de exploatare inițială."

Or. en
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Justificare

This amendment clarifies the requirements for the capture-ready status proposed by the 
Commission.  

The 350g CO2/Kwh definition is intended specifically to prohibit the construction of any coal-
fired generating plant unless it is prepared for eventual conversion to be CCS-equipped.  
However, in order to provide Member States with flexibility, such a limit WILL permit 
construction of CHP-equipped gas-fired plants and ' conventional' gas-fired plants so long as 
they make use of best available technology.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 32
Directiva 2001/80/CE
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 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 
utilizează licența de exploatare inițială."

Or. en

Justificare

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.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
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partnership with industry, scientists and NGOs.  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.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1b) Statele membre se asigură că, 
începând cu 1 ianuarie 2025,  instalațiile 
de ardere generatoare de electricitate la 
care se face referință în alineatul (1) vor 
funcționa astfel încât cel puțin 90% din 
emisiile CO2 ale acestora sunt capturate și 
stocate într-o formațiune geologică 
adecvată sau că se realizează o reducere 
echivalentă a nivelului emisiilor în 
atmosferă prin alte mijloace. 

Or. en

Justificare

Post-combustion CO2 capture technology is already available and over the next decade and 
more the cost of it can be expected to fall substantially.  Introduction of this mandatory 
requirement will give a clear signal to investors and accelerate CCS development.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 32
Directiva 2001/80/EC
Articolul 9a – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1c) Cel mai târziu în 2015 și ținând cont 
de progresele tehnologice și ultimele 
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dovezi științifice, Comisia va reexamina 
cerințele care limitează aplicarea acestui 
articol doar la 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 350 g de 
CO2/Kwh." 

Or. en

Justificare

By 2015, depending on technological progress, it would be appropriate for the Commission to 
consider proposing that CCS requirements be introduced for a greater range of combustion 
plants.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Anexa I – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) Caracterizarea și evaluarea siturilor de 
stocare menționate la articolul 4 se 
desfășoară în patru etape, în conformitate 
cu cele mai bune tehnici disponibile și
următoarele criterii.  Autoritatea 
competentă poate permite derogări de la 
unul sau mai multe dintre aceste criterii 
atâta vreme cât nu este afectată capacitatea 
de caracterizare și evaluare în vederea 
efectuării determinărilor în conformitate cu 
articolul 4.  Comisia solicită sprijinul 
comisiei de examinare tehnică în vederea 
elaborării orientărilor prevăzute la 
articolul 4 alineatul (3,) destinate 
autorităților competente, privind o 
utilizare eficientă a criteriilor în 
conformitate cu cele mai bune tehnici 
disponibile.

Or. en
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Justificare

The competent authority must determine what information is needed in each case to make 
appropriate judgements to best assess the risk of leakage.  Some of the criteria are unclear, 
and they vary greatly in importance, so the production of guidelines on best available 
techniques is essential.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Anexa 1 – Etapa 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acumulează suficiente date pentru 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:

În scopul stabilirii riscului de scurgeri se
acumulează suficiente informații și date 
pentru 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 ale  
complexului de stocare:

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Anexa I – Etapa 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Prezența și starea căilor naturale și a 
celor create de om, care ar putea constitui 
căi de scurgere;

(g) Prezența și starea căilor naturale și a 
celor create de om, inclusiv puțuri și 
foraje, care ar putea constitui căi de 
scurgere;

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\726692RO.doc 53/6 PE407.716v01-00

RO

Adlib Express Watermark



PE407.716v01-00 54/6 PR\726692RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

For many decades to come the world will rely upon the use of coal to generate a significant 
proportion of its electricity.  Without the use of Carbon Capture and Storage technology to 
prevent the release into the atmosphere of CO2 it will be impossible to achieve the global 
reduction in emissions necessary to prevent very severe consequences of climate change.

The Directive sets the framework and conditions for use of CCS technology in Europe.  It 
introduces requirements for the separation and capture of CO2, and for its transport by 
pipeline.  It explains the procedure for the identification and safe use of storage sites in rock 
deep underground.  The legislation provides for a private operator to pass responsibility to a 
Member State for the very long term storage of CO2, but only after there is near absolute 
certainty that the possibility of leakage has been reduced to zero.

The Commission also proposes that all new power plants be built as ‘capture-ready’, capable 
of being equipped with CCS facilities during their operational lifetimes.

CCS will not be viewed favourably by every environmentalist; burying CO2 is hardly an ideal 
'green' solution.  But it may act as a bridging technology, helping our industrial civilisation 
buy time to develop alternatives on the scale necessary to permit a wholesale shift from fossil 
fuels to zero carbon means of power production.  It can be applied to gas-fired power stations 
and can help to avoid emissions from major industrial complexes.  Combined with the use of 
biomass in power stations it can help achieve net negative emissions, complementing 
renewable energy.  But the priority must be to use it to deal with the problem of coal.

Coal is responsible for 24% of Europe's CO2 emissions, yet these fade into insignificance 
compared with the quantities generated elsewhere.  The USA uses coal to generate 50% of its 
electricity, in India the figure is 70% and in China it is 80%.  Some 850 new and replacement 
coal fired power stations are planned in these three countries alone.  With demand growing 
fast the International Energy Agency predicts a 70% increase in the world-wide use of coal by 
2030, and this is in addition to all that will be done to promote electricity generation from 
renewable sources and to cut energy use.

The importance of developing the use of CCS in Europe cannot be underestimated.  Deployed 
to its full potential it could secure a 50% reduction in our CO2 emissions by 2050.  The cap 
imposed on the power sector by the emissions trading system will play the major role in 
ensuring that CO2 reductions take place, with the price of allowances discouraging the 
construction of coal-fired power plants not CCS equipped, but it is the global picture that is so 
important.  

CCS techniques not only require an extensive infrastructure but reduce the overall efficiency 
of the electricity generation process by as much as 25 per cent.  They inevitably increase the 
price of electricity generated by coal for no short term economic benefit.  Their sole purpose 
is to prevent the release of CO2 emissions into the atmosphere to help the fight against global 
warming.  If the European Union does not set an example by encouraging rapid development 
of the technology there will be no hope of persuading India and China to adopt its use or to 
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persuade these countries that it should be a requirement of a future international agreement on 
tackling climate change.  The enormous output of CO2 from the growing number of coal-fired 
power stations will increase with every year of delay, and the gas will remain in the 
atmosphere for many, many decades to come.

Legitimate public concerns about the use of CCS technology must be addressed but must also 
be placed in context.  Fears have been expressed that the transport and storage of inert CO2 
presents a danger, but it hardly compares to the transport and storage of methane that takes 
place across Europe as a matter of routine.  This toxic, inflammable and explosive greenhouse 
gas is not only stored in scores of underground locations but is even piped into millions of 
homes - where it is set alight!

CO2 capture technology is still relatively immature.  New techniques must be developed and 
existing ones scaled up to meet the demands of a large combustion plant.  Yet the indications 
are that these obstacles can quickly be overcome and it is encouraging that Alstom, in May 
2008, became the first major manufacturer to state that CCS-equipped generating plants 
would be commercially available from 2015 so long as work commences shortly on the 
proposed demonstration projects that will help us learn-by-doing, testing technologies and 
reducing costs.

There are worries that CO2 cannot be securely stored deep underground but that it might leak, 
escaping into the atmosphere to present a health danger of some kind and negating the very 
purpose for which it was stored in the first place.  Carbon dioxide is a natural component of 
the air we breathe and only very intense concentrations at a particular location are ever likely 
to cause a problem.  The IPCC envisages leakage rates of no more than 1 per cent every 1,000 
years, a period four times longer than the entire history of industrial civilisation.  Nonetheless, 
in the opinion of the Rapporteur, any leakage that can be anticipated to have a negative impact 
on human health or the environment is unacceptable.  

Our experience of CO2 storage is still limited, and it is very important that the locations of 
storage sites are chosen with caution and only after intensive study, but the greatest risk of 
leakage will occur when the injection is taking place and immediately afterwards.  This 
should not be a problem we are passing to future generations unsolved.  The Norwegian 
Government reports that after 10 years of injection operations at Sleipner beneath the North 
Sea there has not only been no leakage but no migration outside the limits predicted.  With the 
passing of time stored CO2 becomes more stable and leakages even more improbable.

The Rapporteur appreciates the advice and recommendations given by a host of companies 
and organisations in preparing this report.  In particular he thanks the Commission for its help 
in preparing amendments to revise, and improve, the draft legislation.  However, differences 
in approach remain and the Rapporteur accepts sole responsibility for his conclusions and 
recommendations.

Long term costs of the use of CCS systems are expected to be comparable with other 
electricity generating technologies once the saving in EU ETS allowances is taken into 
account, but first movers will pay a high price and will require some form of public support.  

In March 2007 the European Council pledged its support for construction by 2015 of up to 12 
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large scale CCS demonstration plants.  It is to be hoped that the additional funding necessary 
to bring these to fruition can be secured before the entry into force of this Directive.
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