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Изменение 29
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Улавянето на въглероден двуокис и 
съхраняването му в геоложки обекти 
(УСВ) е средство за смекчаване на 
проблема с изменението на климата. То 
се състои в улавяне на въглероден 
двуокис (CO2) от промишлени 
инсталации, преноса му до място за 
съхранение и инжектирането му в 
подходящ геоложки обект с цел 
постоянно съхранение. 

(4) Улавянето на въглероден двуокис и 
съхраняването му в геоложки обекти 
(УСВ) е средство за смекчаване на 
проблема с изменението на климата. То 
се състои в улавяне на въглероден 
двуокис (CO2) от промишлени 
инсталации, преноса му до място за 
съхранение и инжектирането му в 
подходящ геоложки обект с цел 
постоянно съхранение. За да не се 
осуетят ползите, очаквани от 
прилагането на технологията УСВ по 
отношение на намаляването на 
емисиите на въглероден двуокис, 
следва да се обърне особено внимание 
тази технология да не се използва 
като стимул за увеличаване на 
производствата, функциониращи с 
конвенционални горива. 

Or. el

Изменение 30
Christian Ehler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) улавянето, преносът и 
съхранението на CO2 като съставни 
компоненти, бяха подложени 
поотделно на пилотни проекти, но 
тяхното инкорпориране в цялостен 
процес на УСВ все още предстои, 
както и съкращаването на 
технологичните разходи. Най-
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големите проекти за съхранение на 
CO2, в които участват европейски 
предприятия са проектът „Sleipner“ в 
Северно море (Statoil) и проектът „In 
Salah“ в Алжир (Statoil, BP и 
Sonatrach). Другите текущи пилотни 
проекти са проектът „Vattenfall“ в 
Schwartze Pumpe, Германия/Федерална 
провинция Бранденбург и проектът за 
УСВ на Total в промишления център 
„Лак“, Франция.

Or. de

Обосновка

Clarification in comparison with the amendment in the draft opinion that the projects carried 
out to date have not been demonstration projects but pilot projects.

Изменение 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Освен законодателна рамка за 
мястото за съхранение, за да се 
постигне напредък при използването 
на технологии, свързани с УСВ, са 
необходими, колкото е възможно по-
скоро, и стимули за по-нататъшно 
развитие на технологията, 
подпомагане инсталирането на 
демонстрационни съоръжения, както 
и правна рамка, създадена от 
държавите-членки с цел гарантиране 
на транспортирането.

Or. en
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Обосновка

Clarification that more legal decisions on and financial support for CCS technologies and 
demonstration plants are needed.

Изменение 32
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на съхранението 
на CO2 в геоложки обекти на 
територията на държавите-членки, 
техните изключителни икономически 
зони и на континенталния им шелф. 
Директивата следва да не се прилага по 
отношение на изследователски проекти.
Тя обаче следва да се прилага по 
отношение на демонстрационни 
проекти с планирано общо съхранение 
от или над 100 килотона. Този праг 
също така изглежда подходящ за целите 
на други законодателни актове на 
Общността, имащи отношение към 
въпроса. Съхранението на CO2 в 
геоложки обекти, простиращи се извън 
териториалния обхват на 
настоящата директива, и 
съхранението на CO2 във водния 
стълб не са разрешени.

(14) Настоящата директива следва да се 
прилага само по отношение на 
съхранението на CO2 в геоложки обекти 
на територията на държавите-членки, 
техните изключителни икономически 
зони и на континенталния им шелф.
Директивата следва да не се прилага по 
отношение на изследователски проекти.
Тя обаче следва да се прилага по 
отношение на демонстрационни 
проекти с планирано общо съхранение 
от или над 100 килотона. Този праг 
също така изглежда подходящ за целите 
на други законодателни актове на 
Общността, имащи отношение към 
въпроса. Съхранението на CO2 в 
геоложки обекти, включително 
съхранението му под морското дъно, 
следва да не бъде разрешено извън 
териториалния обхват на 
настоящата директива.
Съхранението в геоложки обекти, 
разположени под морското дъно, 
следва да се извършва само в 
съответствие с международните 
споразумения, по които държави-
членки и/или Общността са страни. 
Съхранението на CO2 във водния 
стълб следва да не бъде разрешено 
нито в рамките на териториалния 
обхват на настоящата директива, 
нито извън него.
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Or. en

Обосновка

This amendment aims to clarify the territorial scope of the Directive, indeed to ensure that the 
latter shall only apply to geological storage within the EC, and will respect international 
rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London Convention. As 
for storage under the water column, this amendment aims to ensure that storage shall 
expressly be prohibited not simply in the continental shelves and economic zones, but also the 
high seas.

Изменение 33
Anne Laperrouze

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на съхранението 
на CO2 в геоложки обекти на 
територията на държавите-членки, 
техните изключителни икономически 
зони и на континенталния им шелф. 
Директивата следва да не се прилага по 
отношение на изследователски проекти. 
Тя обаче следва да се прилага по 
отношение на демонстрационни 
проекти с планирано общо съхранение 
от или над 100 килотона. Този праг 
също така изглежда подходящ за целите 
на други законодателни актове на 
Общността, имащи отношение към 
въпроса. Съхранението на CO2 в 
геоложки обекти, простиращи се извън 
териториалния обхват на настоящата 
директива, и съхранението на CO2 във 
водния стълб не са разрешени.

(14) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на съхранението 
на CO2 в геоложки обекти на 
територията на държавите-членки, 
техните изключителни икономически 
зони и на континенталния им шелф. 
Директивата следва да не се прилага по 
отношение на изследователски проекти. 
Тя обаче следва да се прилага по 
отношение на демонстрационни 
проекти с планирано общо съхранение 
от или над 150 килотона. Този праг ще 
позволи съществуващи или планирани 
пилотни проекти, свързани с развойна 
и научноизследователска дейност, в 
държавите-членки да бъдат 
изключени от обхвата на 
настоящата директива, като също 
така изглежда подходящ за целите на 
други законодателни актове на 
Общността, имащи отношение към 
въпроса. Съхранението на CO2 в 
геоложки обекти, простиращи се извън 
териториалния обхват на настоящата 
директива, и съхранението на CO2 във 
водния стълб не са разрешени.
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Or. en

Обосновка

Some of the largest R&D pilot projects presently initiated in several EU countries have a 
capacity of about 30 MW for a total injection of about 120 to 140 kt. The threshold proposed 
by the EU Commission to exclude R&D pilot projects will not allow the exclusion of such 
R&D pilots from the scope of the directive with, as consequence, the fact that the directive 
risks to interfere with the authorization obtained by the national authorities for the 
performance of those R&D pilot projects. For such reasons, it is essential to increase to 150 
kt the Commission proposed threshold of 100 kt.

Изменение 34
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Повишеното извличане на 
въглеводород (извличането на 
въглеводород в допълнение към 
въглеводорода, получен по естествен 
път, чрез инжектиране на течности 
или по друг начин) следва да се 
изключи от обхвата на настоящата 
директива. Повишеното извличане на 
въглеводород представлява 
икономически жизнеспособна 
дейност и досега се е извършвало като 
такава. Същевременно повишеното 
извличане на въглеводород не смекчава 
последиците от емисиите, които 
оказват въздействие върху климата, 
тъй като от гледна точка на 
нетното количество въглероден 
двуокис въглеводородът, получен при 
този процес, с времето ще 
компенсира, през жизнения си цикъл, 
смекчаващите последствия от 
съхранението на CO2. Следователно, 
този процес следва да се изключи от 
съхранението в геоложки обекти, 
предвидено в настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Since this Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU 
in line with its binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced 
hydrocarbon recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being 
produced, and thus CO2 being emitted in the atmosphere.

Изменение 35
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да си 
запазят правото да определят районите 
на тяхна територия, измежду които 
могат да бъдат подбрани места за 
съхранение. Изборът на подходящо 
място за съхранение е от жизнено 
значение, за да се гарантира, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. Затова едно място следва да бъде 
избрано за място за съхранение 
единствено ако не съществува значим
риск от изтичане, и ако при всички 
случаи няма вероятност от 
възникване на значими последствия за 
околната среда и здравето. Това следва 
да се определи чрез характеризиране и 
оценка на потенциалния комплекс за 
съхранение в съответствие със 
специфичните изисквания.

(15) Държавите-членки следва да си 
запазят правото да определят районите 
на тяхна територия, измежду които 
могат да бъдат подбрани места за 
съхранение. Изборът на подходящо 
място за съхранение е от жизнено 
значение, за да се гарантира, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. Затова едно място следва да бъде 
избрано за място за съхранение 
единствено ако съществува нулев риск 
от изтичане и нулев риск от вредни 
последствия за околната среда и 
здравето. Освен това, дадено място 
следва да бъде избрано единствено ако 
използването му за съхранение на CO2 
не се конкурира пряко или косвено с 
друг вид настояща или потенциална 
употреба, свързана с енергийните 
въпроси, включително използване за 
стратегически цели във връзка със 
сигурността на енергийните 
доставки за ЕО (тоест съхранение на 
газ) или употребата на възобновяеми 
(тоест геотермални) енергийни 
източници. Те следва да се определят 
чрез характеризиране и оценка на 
потенциалния комплекс за съхранение в 
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съответствие със специфичните 
изисквания.

Or. en

Обосновка

The terms 'significant' and 'likely to occur' are too vague. Zero risk of leakage and zero risk of 
adverse effects should be the basis for selecting a site. Further, the use of a site for storing 
CO2 should compromise neither the use of renewable sources of energy, for which the EC has 
binding target, nor other options which are crucial to its security of supply.

Изменение 36
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да си 
запазят правото да определят районите 
на тяхна територия, измежду които 
могат да бъдат подбрани места за 
съхранение. Изборът на подходящо 
място за съхранение е от жизнено 
значение, за да се гарантира, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. Затова едно място следва да 
бъде избрано за място за съхранение 
единствено ако не съществува значим 
риск от изтичане, и ако при всички 
случаи няма вероятност от възникване 
на значими последствия за околната 
среда и здравето. Това следва да се 
определи чрез характеризиране и оценка 
на потенциалния комплекс за 
съхранение в съответствие със 
специфичните изисквания.

(15) Държавите-членки следва да си 
запазят правото да определят районите 
на тяхна територия, измежду които 
могат да бъдат подбрани места за 
съхранение. Изборът на подходящо 
място за съхранение е от жизнено 
значение, за да се гарантира, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. Следователно държавите-
членки трябва да имат възможност 
да оценяват по възможно най-
обективен и ефективен начин 
геоложките си специфики, като 
например сеизмичността, при избора 
на места за съхранение. Място следва 
да бъде избрано за място за съхранение 
единствено ако не съществува значим 
риск от изтичане, и ако при всички 
случаи няма вероятност от възникване 
на значими последствия за околната 
среда и здравето. Това следва да се 
определи чрез характеризиране и оценка 
на потенциалния комплекс за 
съхранение в съответствие със 
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специфичните изисквания.

Or. el

Обосновка

The Member States should be allowed to select storage sites since they are best informed 
about specific local geological characteristics and, in the light of this information, are best 
able to decide whether the necessary investment can be made. 

Изменение 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Държавите-членки следва да 
определят при кои случаи е необходимо 
проучване за набавяне на необходимата 
за подбора на мястото информация. 
Подобно проучване следва да бъде 
предмет на изискване за предоставяне 
на разрешение. Държавите-членки 
следва да гарантират, че процедурите за 
предоставяне на разрешения за 
проучване са отворени за всички 
структури, притежаващи необходимия 
капацитет, и че разрешенията се 
предоставят въз основа на публикувани 
обективни критерии. За да се защитят и 
насърчат инвестициите в проучвания, 
разрешенията за проучване следва да се 
предоставят за ограничена площ и за 
ограничен период от време, през който 
титулярът на разрешението следва да 
има изключителното право да извършва 
проучване за потенциален комплекс за 
съхранение на CO2. Държавите-членки 
следва да гарантират, че през този 
период не са разрешени влизащи в 
конфликт употреби на комплекса. 

(16) Държавите-членки следва да 
определят при кои случаи е необходимо 
проучване за набавяне на необходимата 
за подбора на мястото информация. 
Подобно проучване следва да бъде 
предмет на изискване за предоставяне 
на разрешение. Държавите-членки 
следва да гарантират, че процедурите за 
предоставяне на разрешения за 
проучване са отворени за всички 
структури, притежаващи необходимия 
капацитет, и че разрешенията се 
предоставят въз основа на публикувани 
обективни критерии. За да се защитят и 
насърчат инвестициите в проучвания, 
разрешенията за проучване следва да се 
предоставят за ограничена площ и за 
периода, необходим за извършване на 
дейностите, през който титулярът на 
разрешението следва да има 
изключителното право да извършва 
проучване за потенциален комплекс за 
съхранение на CO2. Държавите-членки 
следва да гарантират, че през този 
период не са разрешени влизащи в 
конфликт употреби на комплекса. Ако 
не се осъществяват никакви 
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дейности, държавите-членки следва 
да гарантират, че разрешението за 
проучване ще бъде отнето и ще може 
да се предостави на други структури.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and assurance of investments.

Изменение 38
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Държавите-членки следва да 
определят при кои случаи е необходимо 
проучване за набавяне на необходимата 
за подбора на мястото информация.
Подобно проучване следва да бъде 
предмет на изискване за предоставяне 
на разрешение. Държавите-членки 
следва да гарантират, че процедурите за 
предоставяне на разрешения за 
проучване са отворени за всички 
структури, притежаващи необходимия 
капацитет, и че разрешенията се 
предоставят въз основа на публикувани 
обективни критерии. За да се защитят и 
насърчат инвестициите в проучвания, 
разрешенията за проучване следва да се 
предоставят за ограничена площ и за 
ограничен период от време, през който 
титулярът на разрешението следва да 
има изключителното право да извършва 
проучване за потенциален комплекс за 
съхранение на CO2. Държавите-членки 
следва да гарантират, че през този 
период не са разрешени влизащи в 
конфликт употреби на комплекса.

(16) Държавите-членки следва да 
определят при кои случаи е необходимо 
проучване за набавяне на необходимата 
за подбора на мястото информация.
Подобно проучване следва да бъде 
предмет на изискване за предоставяне 
на разрешение. Държавите-членки 
следва да гарантират, че процедурите за 
предоставяне на разрешения за 
проучване са отворени за всички 
структури, притежаващи необходимия 
капацитет, и че разрешенията се 
предоставят въз основа на публикувани 
обективни и недискриминационни
критерии. За да се защитят и насърчат 
инвестициите в проучвания, 
разрешенията за проучване следва да се 
предоставят за ограничена площ и за 
ограничен период от време, през който 
титулярът на разрешението следва да 
има изключителното право да извършва 
проучване за потенциален комплекс за 
съхранение на CO2. Държавите-членки 
следва да гарантират, че през този 
период не са разрешени влизащи в 
конфликт употреби на комплекса.
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Or. en

Обосновка

This amendment aims to create a level playing field and to avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.

Изменение 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Местата за съхранение следва да не 
бъдат оперирани без разрешение за 
съхранение. Разрешението за 
съхранение следва да бъде основен 
инструмент, който да гарантира, че са 
изпълнени съществените изисквания на 
директивата и че съответно 
съхранението протича по безопасен за 
околната среда начин.

(17) Местата за съхранение следва да не 
бъдат експлоатирани без разрешение за 
съхранение. Разрешението за 
съхранение следва да бъде основен 
инструмент, който да гарантира, че са 
изпълнени съществените изисквания на 
директивата и че съответно 
съхранението протича по безопасен за 
околната среда начин. Извършените 
проучвания, както и направените 
инвестиции, които следователно са 
били нужни за тях, аргументират 
очакванията на титуляра на 
разрешението за проучване, че той ще 
бъде притежателят на 
разрешението за съхранение.

Or. en

Обосновка

Create incentives for the carrying out of exploration.
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Изменение 40
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Местата за съхранение следва да не 
бъдат оперирани без разрешение за 
съхранение. Разрешението за 
съхранение следва да бъде основен 
инструмент, който да гарантира, че са 
изпълнени съществените изисквания на 
директивата и че съответно 
съхранението протича по безопасен за 
околната среда начин.

(17) Местата за съхранение следва да не 
бъдат експлоатирани без разрешение за 
съхранение. Операторите на места за 
съхранение следва да бъдат напълно 
отделени от потребителите (тоест 
съоръженията за производство на 
електроенергия). Разрешението за 
съхранение следва да бъде основен 
инструмент, който да гарантира, че са 
изпълнени съществените изисквания на 
директивата и че съответно 
съхранението протича по безопасен за 
околната среда начин.

Or. en

Обосновка

Full ownership unbundling is necessary to make sure that users will have fair and equal 
access to storage sites in an open market.

Изменение 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всички проекторазрешения за 
съхранение следва да бъдат подавани в 
Комисията, за да може тя да 
представи становище за 
проекторазрешенията в срок от шест 
месеца след тяхното подаване. 
Националните органи следва да 
вземат това становище предвид при 

(18) Държавите-членки следва да 
имат възможността да предадат 
проекторазрешението за съхранение 
на Комисията за проверка.
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взимането на решение относно 
разрешението и следва да обосноват 
всяко отклонение от становището на 
Комисията. Прегледът на равнище 
Общност следва да спомогне за 
осигуряване на последователност в 
прилагането на изискванията на 
директивата в цялата Общност и 
също така да засили общественото 
доверие в УСВ, особено в ранния етап 
от прилагането на директивата.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 42
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всички проекторазрешения за 
съхранение следва да бъдат подавани в 
Комисията, за да може тя да представи 
становище за проекторазрешенията в 
срок от шест месеца след тяхното 
подаване. Националните органи
следва да вземат това становище 
предвид при взимането на решение 
относно разрешението и следва да 
обосноват всяко отклонение от 
становището на Комисията. Прегледът 
на равнище Общност следва да 
спомогне за осигуряване на 
последователност в прилагането на 
изискванията на директивата в цялата 
Общност и също така да засили 
общественото доверие в УСВ, особено 
в ранния етап от прилагането на 
директивата.

(18) Разрешенията за съхранение 
следва да бъдат предоставяни от 
компетентния орган във всяка 
държава-членка след консултиране с 
Комисията. Проекторазрешенията за 
съхранение следва да бъдат подавани в 
Комисията, която следва да разполага 
с дванадесет месеца, за да представи 
становище. Компетентният орган се 
въздържа от вземане на решение 
относно окончателното разрешение, 
преди Комисията да е представила 
своето становище. Националният 
орган следва да вземе това становище 
предвид при взимането на решение 
относно разрешението и следва да 
обоснове всяко отклонение от 
становището на Комисията. Прегледът 
на равнище Общност следва да 
спомогне за осигуряване на 
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последователност в прилагането на 
изискванията на директивата в цялата 
Общност.

Or. en

Обосновка

The role of the European Commission is crucial in ensuring a strong and homogeneous 
enforcement of the Directive across the EU. Hence, the Commission should be effectively 
implied in the process of granting the permits.

Изменение 43
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) С цел повишаване на 
отчетността и прозрачността на 
процедурите, свързани с издаването 
на разрешения, държавите-членки 
следва да гарантират, че 
обществеността разполага с 
подходящ и ефективен достъп до
информация, права на участие и 
достъп до правосъдие по отношение 
както на процедурите по издаване на 
разрешения за проучвания, така и на 
процедурите по издаване на 
разрешения за съхранение, съгласно 
съответните разпоредби на 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната 
среда1, както и на Директива 
2003/4/ЕO на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 януари 2003 година 
относно обществения достъп до 
информация за околната среда2.
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

2 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
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Or. en

Обосновка

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant (exploration and storage) permits. This involvement should ensure 
transparency, and further public acquaintance with CCS.

Изменение 44
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за значителни нередности или 
изтичания, ако внесените от 
операторите доклади или извършените 
инспекции разкрият неизпълнение на 
условията на разрешението, или ако 
бъде уведомен за друго неспазване на 
условията на разрешението от страна на 
оператора. След отнемането на 
разрешение, компетентният орган 
следва или да издаде ново разрешение, 
или да затвори мястото за съхранение.
Междувременно компетентният орган 
следва да поеме отговорността за 
мястото за съхранение, включително 
всички произтичащи от това правни 
задължения. Доколкото е възможно,
понесените разходи следва да бъдат 
възстановени от бившия оператор.

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да 
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за значителни нередности или 
изтичания, ако внесените от 
операторите доклади или извършените 
инспекции разкрият неизпълнение на 
условията на разрешението, или ако 
бъде уведомен за друго неспазване на 
условията на разрешението от страна на 
оператора. След отнемането на 
разрешение, компетентният орган 
следва или да издаде ново разрешение, 
или да затвори мястото за съхранение.
Междувременно компетентният орган 
следва да поеме отговорността за 
мястото за съхранение, включително 
всички произтичащи от това правни 
задължения. Понесените разходи 
следва да бъдат възстановени от бившия 
оператор.

Or. en

Обосновка

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
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leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Изменение 45
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да 
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за значителни нередности или 
изтичания, ако внесените от 
операторите доклади или извършените 
инспекции разкрият неизпълнение на 
условията на разрешението, или ако 
бъде уведомен за друго неспазване на 
условията на разрешението от страна на 
оператора. След отнемането на 
разрешение, компетентният орган 
следва или да издаде ново разрешение, 
или да затвори мястото за съхранение. 
Междувременно компетентният орган 
следва да поеме отговорността за 
мястото за съхранение, включително 
всички произтичащи от това правни 
задължения. Доколкото е възможно, 
понесените разходи следва да бъдат 
възстановени от бившия оператор.

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да 
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за значителни нередности или 
значителни изтичания, ако внесените 
от операторите доклади или 
извършените инспекции разкрият 
неизпълнение на условията на 
разрешението, или ако бъде уведомен за 
друго неспазване на условията на 
разрешението от страна на оператора. 
След отнемането на разрешение, 
компетентният орган следва или да 
издаде ново разрешение, или да затвори 
мястото за съхранение. Междувременно 
компетентният орган следва да поеме 
отговорността за мястото за съхранение, 
включително всички произтичащи от 
това правни задължения. Доколкото е 
възможно, понесените разходи следва 
да бъдат възстановени от бившия 
оператор.

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Изменение 46
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Наблюдението е от ключово 
значение за това да се даде оценка, дали 
инжектираният CO2 реагира според 
очакванията, дали се наблюдават 
миграции или изтичания, и дали 
констатираното изтичане нанася щети 
на околната среда или човешкото 
здраве. За тази цел държавите-членки 
следва да гарантират, че по време на 
оперативния етап операторът наблюдава 
комплекса за съхранение и 
съоръженията за инжектиране въз 
основа на план за наблюдение, съставен 
в съответствие със специфичните 
изисквания за наблюдение. Планът 
следва да бъде представен на и одобрен 
от компетентния орган.

(21) Наблюдението е от ключово 
значение за това да се даде оценка, дали 
инжектираният CO2 реагира според 
очакванията, дали се наблюдават 
миграции или изтичания, и дали 
констатираното изтичане нанася щети 
на околната среда или човешкото 
здраве. За тази цел държавите-членки 
следва да гарантират, че по време на 
оперативния етап операторът наблюдава 
комплекса за съхранение и 
съоръженията за инжектиране въз 
основа на план за наблюдение, съставен 
в съответствие със специфичните 
изисквания за наблюдение. Планът 
следва да бъде представен на и одобрен 
от компетентния орган. В случай на 
съхранение в геоложки обекти под 
морското дъно наблюдението следва 
допълнително да се адаптира към 
несигурността и оперативните 
затруднения, свързани с управлението 
на технология за УСВ в морската 
среда.

Or. en

Обосновка

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.
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Изменение 47
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Необходими са разпоредби, 
обхващащи отговорността за щети, 
нанесени на местната околна среда и на 
климата в резултат на пропуски в 
постоянното задържане на въглеродния 
двуокис. Отговорността за нанасяне на 
щети на околната среда (щети, нанесени 
на защитени видове и естествени 
местообитания, водата и почвата) се 
регулират от Директива 2004/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно екологичната 
отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на 
екологичните щети, която следва да 
бъде прилагана по отношение на 
оперирането на местата за съхранение в 
съответствие с настоящата директива.
Отговорността за нанасяне на щети на 
климата в резултат на изтичания е 
обхваната от включването на местата за 
съхранение в Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета, която изисква 
връщане на квотите за търговия с 
емисии в случай на изпуснати емисии. В 
допълнение, настоящата директива 
следва да наложи на оператора 
задължението да предприеме 
корективни мерки в случай на 
значителни нередности или изтичания 
въз основа на план за корективни мерки, 
представен на и одобрен от 
компетентния национален орган. В 
случаите, в които операторът не успее 
да предприеме необходимите 

(23) Необходими са разпоредби, 
обхващащи отговорността за щети, 
нанесени на местната околна среда и на 
климата в резултат на пропуски в 
постоянното задържане на въглеродния 
двуокис. Отговорността за нанасяне на 
щети на околната среда (щети, нанесени 
на защитени видове и естествени 
местообитания, водата и почвата) се 
регулира от Директива 2004/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно екологичната 
отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на 
екологичните щети, която следва да 
бъде прилагана по отношение на 
транспортирането на CO2 с цел 
неговото съхранение в геоложки 
обекти, както и по отношение на 
експлоатацията на местата за 
съхранение в съответствие с настоящата 
директива. Отговорността за нанасяне 
на щети на климата в резултат на 
изтичания е обхваната от включването 
на местата за съхранение в Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета, която 
изисква връщане на квотите за търговия 
с емисии в случай на изпуснати емисии.
В допълнение, настоящата директива 
следва да наложи на оператора 
задължението да предприеме 
корективни мерки в случай на 
значителни нередности или изтичания 
въз основа на план за корективни мерки, 
представен на и одобрен от 
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корективни мерки, тези мерки следва да 
бъдат предприети от компетентния 
орган, като разходите следва да бъдат 
възстановени от оператора.

компетентния национален орган. В 
случаите, в които операторът не успее 
да предприеме необходимите 
корективни мерки, тези мерки следва да 
бъдат предприети от компетентния 
орган, като разходите следва да бъдат 
възстановени от оператора. Разходите 
по отстраняването на щети, 
нанесени на околната среда по време 
на транспортирането и 
съхранението, на етапа на 
експлоатацията, при затварянето и 
след затварянето на обекта, в 
степента, в която те не са включени 
в обхвата на гореспоменатите 
инструменти, или в случай че няма 
налична или подходяща финансова 
гаранция, както и традиционната 
гражданска отговорност във връзка с 
вреди, нанесени на имущество, здраве 
и т.н., в случай че няма налична или 
подходяща финансова гаранция, 
следва да бъдат покрити от фонд, 
финансиран чрез вноски на оператори 
на места за съхранение и управляван 
от компетентния орган. 

Or. en

Обосновка

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.
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Изменение 48
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Необходими са разпоредби, 
обхващащи отговорността за щети, 
нанесени на местната околна среда и на 
климата в резултат на пропуски в 
постоянното задържане на въглеродния 
двуокис. Отговорността за нанасяне на 
щети на околната среда (щети, нанесени 
на защитени видове и естествени 
местообитания, водата и почвата) се 
регулират от Директива 2004/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно екологичната 
отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на 
екологичните щети, която следва да 
бъде прилагана по отношение на 
оперирането на местата за съхранение в 
съответствие с настоящата директива. 
Отговорността за нанасяне на щети на 
климата в резултат на изтичания е 
обхваната от включването на местата за 
съхранение в Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета, която изисква 
връщане на квотите за търговия с 
емисии в случай на изпуснати емисии. В 
допълнение, настоящата директива 
следва да наложи на оператора 
задължението да предприеме 
корективни мерки в случай на 
значителни нередности или изтичания 
въз основа на план за корективни мерки, 
представен на и одобрен от 
компетентния национален орган. В 
случаите, в които операторът не успее 
да предприеме необходимите 

(23) Необходими са разпоредби, 
обхващащи отговорността за щети, 
нанесени на местната околна среда и на 
климата в резултат на пропуски в 
постоянното задържане на въглеродния 
двуокис. Отговорността за нанасяне на 
щети на околната среда (щети, нанесени 
на защитени видове и естествени 
местообитания, водата и почвата) се 
регулират от Директива 2004/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно екологичната 
отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на 
екологичните щети, която следва да 
бъде прилагана по отношение на 
оперирането на местата за съхранение в 
съответствие с настоящата директива. 
Отговорността за нанасяне на щети на 
климата в резултат на значителни 
изтичания е обхваната от включването 
на местата за съхранение в Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета, която 
изисква връщане на квотите за търговия 
с емисии в случай на изпуснати емисии. 
В допълнение, настоящата директива 
следва да наложи на оператора 
задължението да предприеме 
корективни мерки в случай на 
значителни нередности или значителни 
изтичания въз основа на план за 
корективни мерки, представен на и 
одобрен от компетентния национален 
орган. В случаите, в които операторът 
не успее да предприеме необходимите 
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корективни мерки, тези мерки следва да 
бъдат предприети от компетентния 
орган, като разходите следва да бъдат 
възстановени от оператора.

корективни мерки, тези мерки следва да 
бъдат предприети от компетентния 
орган, като разходите следва да бъдат 
възстановени от оператора.

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 49
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) След затварянето на място за 
съхранение, операторът следва да 
продължи да носи отговорност за 
поддръжката, наблюдението и контрола, 
отчетността и корективните мерки в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, въз основа на 
план за периода след затварянето, 
представен на и одобрен от 
компетентния орган, както и за всички 
произтичащи от това задължения 
съгласно други имащи отношение 
законодателни актове на Общността, до 
момента, в който отговорността за 
мястото за съхранение се прехвърли на 
компетентния орган.

(25) След затварянето на място за 
съхранение, операторът следва да 
продължи да носи отговорност за 
поддръжката, наблюдението и контрола, 
отчетността и корективните мерки в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива, въз основа на 
план за периода след затварянето, 
представен на и одобрен от 
компетентния орган, както и за всички 
произтичащи от това задължения 
съгласно други имащи отношение 
законодателни актове на Общността, до 
момента, в който отговорността за 
мястото за съхранение се прехвърли на 
компетентния орган. Операторът 
следва да продължи да носи 
отговорност поне 50 години след 
затварянето на дадено място за 
съхранение.

Or. en
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Обосновка

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.

Изменение 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения, следва да бъдат 
прехвърлени на компетентния орган, ако 
и когато всички налични доказателства 
сочат, че съхраняваният CO2 ще бъде 
напълно задържан за неограничен 
период от време. За тази цел операторът 
следва да изготви доклад, 
свидетелстващ за изпълнението на 
критерия, и да го представи на 
компетентния орган за одобрение на 
прехвърлянето. Всички 
проекторешения за одобрение следва 
да бъдат подавани в Комисията, за да 
може тя да представи становище за 
проекторешенията за одобрение в 
срок от шест месеца след тяхното 
подаване. Националните органи 
следва да вземат това становище 
предвид при взимането на решение 
относно одобрението и следва да 
обосноват всяко отклонение от 
становището на Комисията. Както и 
прегледът на проекторазрешенията 
за съхранение на равнище Общност, 
прегледът на проекторешенията за 
одобрение следва да спомогне за 

(26) Отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения, следва да бъде прехвърлена
на компетентния орган, ако и когато 
всички налични доказателства сочат, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. За тази цел операторът следва да 
изготви доклад, свидетелстващ за 
изпълнението на критерия, и да го 
представи на компетентния орган за 
одобрение на прехвърлянето.
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осигуряване на последователност в 
прилагането на изискванията на 
директивата в цялата Общност и, 
също така, да засили общественото 
доверие в УСВ, особено в ранния етап 
от прилагането на директивата.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 51
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения, следва да бъдат 
прехвърлени на компетентния орган, ако 
и когато всички налични доказателства 
сочат, че съхраняваният CO2 ще бъде 
напълно задържан за неограничен 
период от време. За тази цел операторът 
следва да изготви доклад, 
свидетелстващ за изпълнението на 
критерия, и да го представи на 
компетентния орган за одобрение на 
прехвърлянето. Всички проекторешения 
за одобрение следва да бъдат подавани в 
Комисията, за да може тя да представи 
становище за проекторешенията за 
одобрение в срок от шест месеца след 
тяхното подаване. Националните органи 
следва да вземат това становище 
предвид при взимането на решение 
относно одобрението и следва да 
обосноват всяко отклонение от 
становището на Комисията. Както и 
прегледът на проекторазрешенията за 

(26) Отговорността за мястото за 
съхранение следва да бъде прехвърлена
на компетентния орган, ако и когато 
всички налични доказателства сочат, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. За тази цел операторът следва да 
изготви доклад, свидетелстващ за 
изпълнението на критерия, и да го 
представи на компетентния орган за 
одобрение на прехвърлянето. Всички 
проекторешения за одобрение следва да 
бъдат подавани в Комисията, за да може 
тя да представи становище за 
проекторешенията за одобрение в срок 
от шест месеца след тяхното подаване.
Националните органи следва да вземат 
това становище предвид при взимането 
на решение относно одобрението и 
следва да обосноват всяко отклонение 
от становището на Комисията. Както и 
прегледът на проекторазрешенията за 
съхранение на равнище Общност, 
прегледът на проекторешенията за 
одобрение следва да спомогне за 
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съхранение на равнище Общност, 
прегледът на проекторешенията за 
одобрение следва да спомогне за 
осигуряване на последователност в 
прилагането на изискванията на 
директивата в цялата Общност и, също 
така, да засили общественото 
доверие в УСВ, особено в ранния етап 
от прилагането на директивата.

осигуряване на последователност в 
прилагането на изискванията на 
директивата в цялата Общност. При 
правни условия, сходни на тези, които 
съответстват на процедурата по 
издаване на разрешения, държавите-
членки следва да гарантират 
отчетност и прозрачност при 
одобряването на прехвърлянето, като 
осигурят подходящ и ефективен 
достъп до информация, публични 
права на участие и достъп до 
правосъдие за обществеността.

Or. en

Обосновка

After the transfer, responsibility for monitoring will pass on to the competent authority, yet 
monitoring costs, as well as costs of corrective measures and compensation for damage 
caused to third parties or the environment should be covered by a special fund. Involvement 
of the public, in line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments, should 
ensure transparency and public acquaintance with CCS.

Изменение 52
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) След прехвърлянето на 
отговорността следва да се позволи 
прекратяване на наблюдението, като 
то следва да бъде възстановено, ако 
бъдат констатирани изтичания или 
значителни нередности. Също така, 
след прехвърлянето на 
отговорността бившият оператор не 
следва да възстановява разходи, 
понесени от компетентния орган.

(27) След прехвърлянето на 
отговорността наблюдението следва да 
продължи през  следващите 50 години. 
В случай че бъдат открити 
значителни нередности или 
изтичания, компетентният орган 
следва да предприеме необходимите 
корективни мерки. Ако затварянето 
на мястото за съхранение е било 
извършено въз основа на неточна или 
невярна информация, операторът 
следва да продължи да носи 
отговорност за разходите по 
корективните мерки и за 
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евентуалните вреди, причинени на 
човешкото здраве и на околната 
среда. Във всички останали случаи 
съответните разходи следва да бъдат 
покрити от гореспоменатия фонд, 
финансиран чрез вноски на 
операторите и управляван от 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer. 
During this period, unless the closure has been based on inaccurate or false information, the 
costs of monitoring, corrective measures, or compensation for damage caused to third parties 
or the environment, will no longer be covered by the operator, but by a special fund, 
following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Изменение 53
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) След прехвърлянето на 
отговорността следва да се позволи 
прекратяване на наблюдението, като то 
следва да бъде възстановено, ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности. Също така, след 
прехвърлянето на отговорността 
бившият оператор не следва да 
възстановява разходи, понесени от 
компетентния орган. 

(27) След прехвърлянето на 
отговорността следва да се позволи 
прекратяване на наблюдението, като то 
следва да бъде възстановено, ако бъдат 
констатирани значителни изтичания 
или значителни нередности. Също така, 
след прехвърлянето на отговорността 
бившият оператор не следва да 
възстановява разходи, понесени от 
компетентния орган. 

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.
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Изменение 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО, и задълженията 
съгласно настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 
изтичания. Държавите-членки следва да 
гарантират, заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, преди подаването на 
заявлението за разрешение 

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО, и задълженията 
съгласно настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 
изтичания. Държавите-членки следва да 
гарантират, че заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, преди използването на 
мястото за съхранение.

Or. en

Обосновка

Reduction of costs.

Изменение 55
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да 
бъдат изпълнени задълженията за 

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за гарантиране 
възможността да бъдат изпълнени 
задълженията за затваряне и след 
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затваряне и след затваряне, 
задълженията, произтичащи от 
включването съгласно Директива
2003/87/ЕО, и задълженията съгласно 
настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 
изтичания. Държавите-членки следва да 
гарантират, заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, преди подаването на заявлението 
за разрешение.

затваряне, задълженията, произтичащи 
от включването съгласно Директиви
2003/87/ЕО и 2004/35/EО, и 
задълженията съгласно настоящата 
директива да се предприемат 
корективни мерки в случай на 
значителни нередности или изтичания. 
Държавите-членки следва да 
гарантират, че заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, преди подаването на заявлението 
за разрешение.

Or. en

Обосновка

Financial security is an essential tool to ensure that the operators will meet their obligations 
under this Directive. The costs of environmental remediation under the Environmental 
Liability Directive should also be covered.

Изменение 56
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО, и задълженията 
съгласно настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 
изтичания. Държавите-членки следва да 
гарантират, заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, преди подаването на заявлението 

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО, и задълженията 
съгласно настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 
значителни изтичания. Държавите-
членки следва да гарантират, заявителят 
е предприел финансови разпоредби, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, след подаването на 
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за разрешение. заявлението за разрешение.

Or. de

Обосновка

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Изменение 57
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Достъпът до мрежите за пренос и 
местата за съхранение на CO2 следва да 
бъде поставен като условие за навлизане 
или конкурентно опериране на 
вътрешния пазар на топлинна и 
електроенергия, в зависимост от 
съответните цени на въглеродните 
емисии и на УСВ. Следователно е 
целесъобразно да се установят 
разпоредби, позволяващи на 
потенциалните потребители да получат 
такъв достъп. Това следва да се 
извърши по начин, определен от всяка 
държава-членка, като се прилагат 
целите за честен и открит достъп и като 
се вземе предвид, inter alia, капацитетът 
за съхранение, който вече съществува 
или съответно може да бъде осигурен, 
както и делът от нейните задължения за 
намаляване на CO2 по силата на 
международните правни инструменти и 
законодателството на Общността, които 
тя възнамерява да изпълни посредством 
улавяне и съхранение на CO2 в 
геоложки обекти. Държавите-членки 
следва, също така, да създадат 
механизми за уреждане на спорове, 

(29) Достъпът до мрежите за пренос и 
местата за съхранение на CO2 следва да 
бъде поставен като условие за навлизане 
или конкурентно опериране на 
вътрешния пазар на топлинна и 
електроенергия, в зависимост от 
съответните цени на въглеродните 
емисии и на УСВ. Следователно е 
целесъобразно да се установят 
разпоредби, позволяващи на 
потенциалните потребители да получат 
такъв достъп. Това означава, че
транспортните оператори следва да 
бъдат напълно отделени както от 
операторите на места за съхранение, 
така и от потребителите (тоест 
съоръженията за производство на 
електроенергия). Последните следва 
да поемат всички разходи по 
транспортирането на CO2 от 
мястото на улавянето му до 
мястото за неговото съхранение. 
Условията за достъп до преносните 
мрежи и до местата за съхранение 
следва се определят от всяка държава-
членка, като се прилагат целите за 
честен и открит достъп и като се вземе 



PE407.924v01-00 30/91 AM\729033BG.doc

BG

които да позволят бързото уреждане на 
спорове относно достъпа до преносни 
мрежи и места за съхранение на CO2.

предвид, inter alia, капацитетът за 
транспортиране и съхранение, който 
вече съществува или съответно може да 
бъде осигурен, както и делът от нейните 
задължения за намаляване на CO2 по 
силата на международните правни 
инструменти и законодателството на 
Общността, които тя възнамерява да 
изпълни посредством улавяне и 
съхранение на CO2 в геоложки обекти.
Държавите-членки следва, също така, да 
създадат механизми за уреждане на 
спорове, които да позволят бързото 
уреждане на спорове относно достъпа 
до преносни мрежи и места за 
съхранение на CO2.

Or. en

Обосновка

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms. Member-States are responsible for setting up 
the necessary framework towards achieving such an open market, while users shall remain 
fully responsible for the relevant transport costs.

Изменение 58
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Необходими са разпоредби, които 
да гарантират, че в случай на 
трансграничен пренос на CO2, 
трансгранични места за съхранение или 
трансгранични комплекси за 
съхранение, компетентните органи на 
държавите-членки ще съблюдават 
изискванията на настоящата директива, 
както и на всички други законодателни 
актове на Общността.

(30) Необходими са разпоредби, които 
да гарантират, че в случай на 
трансграничен пренос на CO2, 
трансгранични места за съхранение или 
трансгранични комплекси за 
съхранение, компетентните органи на 
държавите-членки ще съблюдават 
изискванията на настоящата директива, 
както и на всички други законодателни 
актове на Общността, а също така и
международните споразумения, по 
които държави-членки и/или 



AM\729033BG.doc 31/91 PE407.924v01-00

BG

Общността са страни. В този случай 
следва да се прилага и член 7 от 
Директива 85/337/EИО. 

Or. en

Обосновка

In case of transboundary transport and storage sites, all Member-States, and the national 
public, should be effectively involved in the relevant decision-making.

Изменение 59
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Компетентният орган следва да 
състави и да поддържа регистър на 
всички затворени места за съхранение и 
заобикалящите ги комплекси за 
съхранение, в т.ч. картите с площта, 
взети предвид от компетентните 
национални органи при съответните 
процедури по планиране и предоставяне 
на разрешения. Съдържанието на 
регистъра следва да бъде съобщено на 
Комисията.

(31) Компетентният орган следва да 
състави и да поддържа регистър на 
всички функциониращи и затворени 
места за съхранение и заобикалящите ги 
комплекси за съхранение, в т.ч. картите 
с площта, взети предвид от 
компетентните национални органи при 
съответните процедури по планиране и 
предоставяне на разрешения.
Съдържанието на регистъра следва да 
бъде съобщено на Комисията.

Or. en

Обосновка

Since the operation of storage sites might last for very long, it is necessary to have a register 
of these sites as well, in the interests of both safety and transparency.
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Изменение 60
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите-членки следва да 
определят правила за санкциите, 
приложими при нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива. Тези 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

(33) Държавите-членки следва да 
определят правила за санкциите, 
приложими при нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива. Тези 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. За сериозни 
нарушения на задълженията, 
произтичащи от разрешение, 
предоставено в съответствие с 
настоящата директива, 
включително задължението за 
предприемане на корективни мерки, 
които водят до изпускане на CO2 в 
почвата, въздуха или водата, 
операторите следва освен това да 
носят и наказателна отговорност 
съгласно условията, предвидени в 
Директива 2008/XX/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... относно защитата на околната 
среда чрез наказателното право.

Or. en

Обосновка

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.
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Изменение 61
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Директива 85/337/ЕИО следва да 
бъде изменена, за да обхване улавянето 
и преноса на потоци от CO2 с цел 
съхранение в геоложки обекти, както и 
местата за съхранение в съответствие с 
настоящата директива. Директива 
96/61/EО следва да бъде изменена, за да 
обхване улавянето на потоци от CO2 с 
цел съхранение в геоложки обекти от 
инсталации, обхванати от тази 
директива. Директива 2004/35/ЕО 
следва да бъде изменена, за да обхване 
оперирането на местата за съхранение в 
съответствие с настоящата директива.

(35) Директива 85/337/ЕИО следва да 
бъде изменена, за да обхване улавянето 
и преноса на потоци от CO2 с цел 
съхранение в геоложки обекти, както и 
местата за съхранение в съответствие с 
настоящата директива. Директива 
96/61/EО следва да бъде изменена, за да 
обхване улавянето на потоци от CO2, с 
цел съхранение в геоложки обекти, от 
инсталации, обхванати от тази 
директива. Директива 2004/35/ЕО 
следва да бъде изменена, за да обхване 
транспортирането на CO2 с цел 
съхранението му в геоложки обекти и 
експлоатацията на местата за 
съхранение в съответствие с настоящата 
директива.  

Or. en

Обосновка

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Изменение 62
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Преходът към нискоемисионно 
производство на електроенергия 
изисква новите инвестиции в 
производството на електроенергия 
от изкопаеми горива да бъдат правени 

(37) Директива 2001/80/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2001 г. за ограничаване на 
емисиите на определени замърсители 
във въздуха, изпускани от големи 
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по начин, способстващ за 
значителното намаление на 
емисиите. За тази цел, Директива 
2001/80/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2001 г. за 
ограничаване на емисиите на 
определени замърсители във въздуха, 
изпускани от големи горивни 
инсталации следва да бъде изменена, за 
да включи изискването всички горивни 
инсталации, за които е предоставено 
първоначално разрешение за строеж или 
първоначално разрешение за 
експлоатация след влизане в сила на 
настоящата директива, да разполагат с 
подходящо пространство на мястото за 
инсталация за оборудването, 
необходимо за улавяне и сгъстяване на 
CO2, както и да бъде направена оценка 
на наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата осъществимост на 
реконструкциите с оглед на улавянето 
на CO2. 

горивни инсталации, следва да бъде 
изменена, за да включи изискването 
всички горивни инсталации, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или първоначално разрешение 
за експлоатация след влизане в сила на 
настоящата директива, да разполагат с 
подходящо пространство на мястото за 
инсталация за оборудването, 
необходимо за улавяне и сгъстяване на 
CO2, както и да бъде направена оценка 
на наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата осъществимост на 
реконструкциите с оглед на улавянето 
на CO2. 

Or. en

Обосновка

The promotion of fossil fuel power generation is by definition contradictory to the EU's 
objective of reducing greenhouse gas emissions.

Изменение 63
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Преходът към нискоемисионно 
производство на електроенергия изисква 
новите инвестиции в производството на 
електроенергия от изкопаеми горива да 
бъдат правени по начин, способстващ за 
значителното намаление на емисиите. За 

(37) Преходът към нискоемисионно 
производство на електроенергия изисква 
най-вече новите инвестиции в 
производството на електроенергия от 
алтернативни форми на енергия, 
например възобновяема, и на второ
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тази цел, Директива 2001/80/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2001 г. за ограничаване на 
емисиите на определени замърсители 
във въздуха, изпускани от големи 
горивни инсталации следва да бъде 
изменена, за да включи изискването 
всички горивни инсталации, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или първоначално разрешение 
за експлоатация след влизане в сила на 
настоящата директива, да разполагат с 
подходящо пространство на мястото за 
инсталация за оборудването, 
необходимо за улавяне и сгъстяване на 
CO2, както и да бъде направена оценка 
на наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата осъществимост на 
реконструкциите с оглед на улавянето 
на CO2. 

място от изкопаеми горива, да бъдат 
правени по начин, способстващ за 
значителното намаление на емисиите. За 
тази цел, Директива 2001/80/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2001 г. за ограничаване на 
емисиите на определени замърсители 
във въздуха, изпускани от големи 
горивни инсталации следва да бъде 
изменена, за да включи изискването 
всички горивни инсталации, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или първоначално разрешение 
за експлоатация след влизане в сила на 
настоящата директива, да разполагат с 
подходящо пространство на мястото за 
инсталация за оборудването, 
необходимо за улавяне и сгъстяване на 
CO2, както и да бъде направена оценка 
на наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата осъществимост на 
реконструкциите с оглед на улавянето 
на CO2. 

Or. el

Изменение 64
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива установява 
правна рамка за съхранението на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти.

1. Настоящата директива установява 
правна рамка за транспортирането на 
CO2 с цел съхранението му в геоложки 
обекти и за съхранението на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти.

Or. en
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Обосновка

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive.

Изменение 65
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на съхранението в геоложки 
обекти е постоянното задържане на
CO2 по начин, който да предотврати или
намали във възможно най-голяма 
степен негативните последствия за
околната среда и всеки произтичащ 
риск за човешкото здраве.

2. Целта на съхранението в геоложки 
обекти е да се задържи CO2 постоянно 
и безопасно под земята, по начин, 
който да предотврати всякакъв риск от 
отрицателно въздействие върху 
околната среда или човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

In line with its objective of mitigating climate change, the Directive should make all necessary 
provisions in order to have CO2 permanently and safely contained underground, and should 
set zero risk of negative environmental and health impacts as a precondition for CO2 storage.

Изменение 66
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на съхранението в геоложки 
обекти е постоянното задържане на CO2

по начин, който да предотврати или 
намали във възможно най-голяма 
степен негативните последствия за 
околната среда и всеки произтичащ риск 
за човешкото здраве.

2. Целта на съхранението в геоложки 
обекти е постоянното задържане на CO2
по начин, който да предотврати или 
намали каквито и да е негативни
последствия за околната среда и всеки 
произтичащ риск за човешкото здраве.
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Or. el

Изменение 67
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на съхранението на CO2 в 
геоложки обекти на територията на 
държавите-членки, в техните 
изключителни икономически зони и на 
континенталните им шелфове по 
смисъла на Конвенцията на ООН по 
морско право (UNCLOS).

1. Настоящата директива се прилага 
само по отношение на съхранението на 
CO2 в геоложки обекти на територията 
на държавите-членки, в техните 
изключителни икономически зони и на 
континенталните им шелфове по 
смисъла на Конвенцията на ООН по 
морско право (UNCLOS). Повишеното 
извличане на въглеводород се изключва 
от обхвата на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

The territorial scope of the Directive should explicitly be limited to the EC. Since the 
Directive aims to serve as a tool for reducing greenhouse gas emissions in the EU in line with 
the binding target, it would be contradictory to include in its scope enhanced hydrocarbon 
recovery, which would result in additional amounts of fossil fuels being produced and, when 
burned, emitting CO2 in the atmosphere.

Изменение 68
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съхранението на CO2 в геоложки 
обекти, простиращи се извън 
посочения в първи параграф район, не е 
разрешено.

3. Съхранението на CO2 в геоложки 
обекти, включително съхранението му 
под морското дъно, извън посочения в 
първи параграф район, не е разрешено.
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Съхранението на CO2 под морското 
дъно освен това се осъществява в 
съответствие с международните 
споразумения, по които държави-
членки и/или Общността са страни.

Or. en

Обосновка

The Directive should only apply to geological storage within the EC, and should respect 
international rules and agreements in this field, such as the 1996 Protocol to the London 
Convention.

Изменение 69
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съхранението на CO2 във водния 
стълб не е разрешено.

4. Съхранението на CO2 във водния 
стълб, в рамките на посочения в 
параграф 1 район или извън него, не е 
разрешено.

Or. en

Обосновка

Storage in the water column should be prohibited at all places, be it in the Member-States' 
continental shelves or exclusive economic zones, or in the high seas.

Изменение 70
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „повишено извличане на 
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въглеводород” означава извличането 
на въглеводород в допълнение към 
въглеводорода, получен по естествен 
път, чрез инжектиране на течности 
или по друг начин;

Or. en

Обосновка

As enhanced oil recovery is excluded from the scope of the Directive, it is necessary, in the 
interest of clarity, to provide a definition of this process.

Изменение 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „място за съхранение“ означава 
специфичен геоложки обект, използван 
за съхранение на CO2;

(3) „място за съхранение“ означава 
специфична част от геоложки обект, 
която е подходяща за съхранение на 
CO2;

Or. en

Обосновка

Specification.

Изменение 72
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „място за съхранение“ означава 
специфичен геоложки обект, използван 

(3) „място за съхранение“ означава
определен район, или определени 
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за съхранение на CO2; райони, в рамките на специфичен 
геоложки обект, използван за 
съхранение на CO2;

Or. en

Обосновка

Storage sites do not coincide with geological formations, but may form part thereof.

Изменение 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „изтичане“ означава всяко изпускане 
на CO2 от комплекс за съхранение;

(5) „изтичане“ означава значително
изпускане на CO2 от комплекс за 
съхранение;

Or. en

Обосновка

Specification and adoption to the description of the Commission with reference to the IPCC 
special report on CCS.

Изменение 74
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „изтичане“ означава всяко изпускане 
на CO2 от комплекс за съхранение;

(5) „изтичане“ означава всяко 
значително изпускане на CO2 от 
комплекс за съхранение;

Or. de
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Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 75
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „разрешение за проучване“ означава 
писмено и обосновано решение, 
разрешаващо проучването, което се 
издава от компетентния орган в 
съответствие с изискванията на
настоящата директива;

(8) „разрешение за проучване“ означава 
писмено и обосновано решение, 
разрешаващо проучването в геоложки 
обект, за който е установено, че е   
подходящ съгласно условията, 
посочени в член 4, което се издава от 
компетентния орган в съответствие с 
изискванията на настоящата директива;

Or. en

Обосновка

It should be made express that exploration permits may only be granted where the criteria for 
site selection have been satisfied.

Изменение 76
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „транспортен оператор“ 
означава всяко физическо или 
юридическо, частно или публично 
лице, което е напълно отделено от 
оператора на мястото за съхранение 
и потребителя (тоест съоръжението 
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за производство на електроенергия) и 
управлява или контролира 
транспортирането на CO2 до 
мястото за съхранение, или на което 
са били предоставени решаващи 
икономически правомощия над 
техническото функциониране на 
преносната мрежа в съответствие с 
националното законодателство;

Or. en

Обосновка

Transport is an integral part of CCS and constitutes an object of the current Directive. In the 
interest of clarity, transport operators shall be defined and distinguished from storage site 
operators, to which a different legal regime applies.

Изменение 77
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „разрешение за съхранение“ 
означава писмено и обосновано 
решение, разрешаващо съхранението на 
CO2 в геоложки обекти в мястото за 
съхранение, което се издава от 
компетентния орган в съответствие с 
изискванията на настоящата директива;

(10) „разрешение за съхранение“ 
означава писмено и обосновано 
решение, разрешаващо съхранението на 
CO2 в геоложки обекти на мястото за 
съхранение, което съдържа всички 
елементи, изискващи се съгласно член 
9, и се издава от компетентния орган в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива;

Or. en

Обосновка

For the sake of coherence and completeness, the content of the storage permit shall make part 
of the relevant definition.
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Изменение 78
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „съществена промяна“ означава 
промяна, която може да има значими 
последствия за околната среда;

(11) „съществена промяна“ означава 
промяна, която може да има значими 
последствия за сухоземната или водна 
околна среда, за здравето и 
безопасността;

Or. el

Изменение 79
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „поток от CO2“ означава поток от 
вещества, произтичащ от процесите на 
улавяне на въглероден двуокис;

(12) „поток от CO2” означава поток от 
вещества, със съдържание на 
въглероден двуокис – не по-малко от 
98%, произтичащ от процесите на 
улавяне на въглероден двуокис, в който 
не са добавени никакви отпадъчни 
материали или други материали, с 
цел освобождаване от тях;

Or. en

Обосновка

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty 
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).
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Изменение 80
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности 
или за спиране на изтичания с цел да 
се предотврати или ограничи 
изпускането на CO2 от комплекса за 
съхранение;

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности с 
цел да се предотврати или спре всяко 
изтичане;

Or. en

Обосновка

The Directive should aim for zero leakage, as even very small leakages in the course of time 
may offset the positive mitigating effects of CO2 storage.

Изменение 81
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 3 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности 
или за спиране на изтичания с цел да се 
предотврати или ограничи изпускането 
на CO2 от комплекса за съхранение;

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности 
или за спиране на изтичания с цел да се 
предотврати или спре изпускането на 
CO2 от комплекса за съхранение;

Or. el
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Изменение 82
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности 
или за спиране на изтичания с цел да се 
предотврати или ограничи изпускането 
на CO2 от комплекса за съхранение;

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности 
или за спиране на значителни 
изтичания с цел да се предотврати или 
ограничи изпускането на CO2 от 
комплекса за съхранение;

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) „хидравличен блок” означава  
свързано по хидравличен път поресто 
пространство, в което предаването 
на налягането може да се измери с 
технически средства.

Or. en

Обосновка

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
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permits may be issued to only one operator at any one time.

Изменение 84
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Един геоложки обект се избира за 
място за съхранение единствено ако 
според предложените условия на 
използване не съществува значим риск 
от изтичане, и ако няма вероятност от 
възникване на значими последствия за 
околната среда и здравето.

2. Един геоложки обект се избира за 
място за съхранение единствено ако 
според предложените условия на 
използване не съществува значим риск 
от изтичане, ако няма риск от вредно 
въздействие върху околната среда или
здравето, както и ако използването му 
за съхранение на CO2 не се конкурира 
пряко с друг вид настояща или 
потенциална употреба, свързана с 
енергийните въпроси, включително 
използване за стратегически цели във 
връзка със сигурността на 
енергийните доставки за ЕО 
(например съхранение на газ) или 
употребата на възобновяеми 
(например геотермални) енергийни 
източници.

Or. en

Обосновка

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has set a binding target, nor other options which are crucial to its 
energy security of supply.
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Изменение 85
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Един геоложки обект се избира за 
място за съхранение единствено ако 
според предложените условия на 
използване не съществува значим риск 
от изтичане, и ако няма вероятност от 
възникване на значими последствия за 
околната среда и здравето. 

2. Един геоложки обект се избира за 
място за съхранение единствено ако 
според предложените условия на 
използване не съществува значим риск 
от изтичане, и ако няма вероятност от 
възникване на значими последствия за 
сухоземната или водната околна
среда и здравето. 

Or. el

Обосновка

It is necessary to stress that the probable implications of implementing this technology will 
affect not only the terrestrial-subterrestrial environment but also the aquatic environment.

Изменение 86
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за предоставяне на 
разрешения за проучване са отворени за 
всички структури, притежаващи 
необходимия капацитет, и че 
разрешенията се предоставят въз основа 
на публикувани обективни критерии.

2. Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за предоставяне на 
разрешения за проучване са отворени за 
всички структури, притежаващи 
необходимия капацитет, и че 
разрешенията се предоставят въз основа 
на публикувани обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. en
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Обосновка

This amendment aims to avoid distortions of competition in the internal market of CO2

storage.

Изменение 87
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че гледните точки на 
обществеността надлежно се вземат 
предвид по време на процеса по 
предоставяне на разрешение за 
проучване. За тази цел държавите-
членки гарантират, че 
обществеността разполага с 
подходящ и ефективен достъп до 
информация, права на участие и 
достъп до правосъдие, съгласно 
съответните разпоредби на 
Директива 85/337/ЕИО, както и на 
Директива 2003/4/EО.

Or. en

Обосновка

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant exploration permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.
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Изменение 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за 
период от най-много две години, и 
могат да бъдат подновени веднъж за 
период от най-много две години.

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за 
периода, необходим за 
осъществяването на дейностите, за 
които е предоставено разрешението 
за проучване. Срокът на 
разрешението за проучване може да 
бъде удължен. Преди да гарантират 
разрешения за проучване, държавите-
членки вземат мерки с цел да се 
гарантира, че разрешението не се 
използва незаконно за 
предотвратяване на инвестиции.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization of the exploration permit procedure and indemnification of investments.

Изменение 89
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за 
период от най-много две години, и 
могат да бъдат подновени веднъж за 
период от най-много две години.

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за 
период от най-много три години, и 
могат да бъдат подновявани всеки път 
за три години, за толкова дълъг срок, 
колкото е нужен за изпълнението на 
проучването на евентуалното място 
за съхранение.
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Or. en

Обосновка

The currently proposed time lapse could prove too short in certain occasions, yet a periodic 
control on the operator in the form of the renewal of the permit is also needed. This 
amendment seeks to strike a balance, in order to ensure that exploration will lead to a safe 
CO2 storage.

Изменение 90
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Титулярът на разрешение за 
проучване има изключителното право 
да извършва проучване за потенциален 
комплекс за съхранение на CO2. 
Държавите-членки гарантират, че през 
периода на валидност на разрешението 
не са разрешени влизащи в конфликт 
употреби на комплекса.

4. Титулярът на разрешение за 
проучване има изключителното право 
да извършва проучване за потенциален 
комплекс за съхранение на CO2. 
Държавите-членки гарантират, че през 
периода на валидност на разрешението 
не са разрешени влизащи в конфликт 
употреби на комплекса. Ако след 
успешно завършване на проучване 
титулярът на разрешение за 
проучване подаде заявление за 
разрешение за съхранение, това 
заявление ще бъде разгледано с 
предимство.

Or. de

Обосновка

Exploration firms invest substantial sums in investigating the geology of a site, and bear the 
risk of a negative outcome. This amendment is intended to increase firms' readiness to 
investigate the geology of sites to assess their suitability for CO2 storage.
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Изменение 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Титулярът на разрешение за 
проучване има изключителното право 
да извършва проучване за потенциален 
комплекс за съхранение на CO2. 
Държавите-членки гарантират, че през 
периода на валидност на разрешението 
не са разрешени влизащи в конфликт 
употреби на комплекса.

4. Титулярът на разрешение за 
проучване има изключителното право 
да извършва проучване за потенциален 
комплекс за съхранение на CO2. 
Държавите-членки гарантират, че през 
периода на валидност на разрешението 
не са разрешени влизащи в конфликт 
употреби на комплекса. След този 
период разрешението за проучване във 
връзка със съхранение на CO2 или се 
преобразува в разрешение за 
съхранение на CO2 , или се отказва за 
целия район, обхванат от него.

Or. en

Обосновка

 Exploration is linked to high costs. In order to create incentives for investments, it is 
necessary to ensure that the successful carrying out of the exploration is connected with a 
CO2 storage permit.

Изменение 92
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за предоставяне на 
разрешения за съхранение са отворени 
за всички структури, притежаващи 
необходимия капацитет, и че 
разрешенията се предоставят въз основа 

2. Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за предоставяне на 
разрешения за съхранение са отворени 
за всички структури, притежаващи 
необходимия капацитет, и че 
разрешенията се предоставят въз основа 
на публикувани обективни и 
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на публикувани обективни критерии. недискриминационни критерии.
Операторите на места за съхранение 
са напълно отделени от 
потребителите (тоест 
съоръженията за производство на 
електроенергия).

Or. en

Обосновка

This amendment aims to create a level playing field and avoid distortions of competition in 
the market of CO2 storage.

Изменение 93
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че гледните точки на 
обществеността надлежно се вземат 
предвид по време на процеса по 
предоставяне на разрешение за 
съхранение. За тази цел държавите-
членки гарантират, че 
обществеността разполага с 
подходящ и ефективен достъп до 
информация, права на участие и 
достъп до правосъдие, съгласно 
съответните разпоредби на 
Директива 85/337/ЕИО, както и на 
Директива 2003/4/EО.

Or. en

Обосновка

In line with the Aarhus Convention and the relevant EC instruments on access to information 
and public participation, the public should be effectively involved in the decision-making for 
granting the relevant storage permits. This involvement should ensure transparency, and 
further public acquaintance with CCS.
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Изменение 94
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2α. Държавите-членки запазват 
правото на отказ за предоставяне на 
разрешение за съхранение при наличие 
на сериозни основания за това.  Такъв 
отказ се обосновава надлежно.

Or. el

Обосновка

The Member State authorities must have the possibility of withholding storage permits if there 
are serious grounds for this, such as failure of the applicant to meet the necessary conditions 
or non-fulfilment of the objective criteria which have been made known. 

Изменение 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Титулярът на разрешение за 
съхранение има изключителното 
право да съхранява CO2 на мястото за 
съхранение. Държавите-членки 
гарантират, че по време на срока на 
действие на разрешението за 
съхранение не са разрешени влизащи в 
конфликт видове употреба на 
мястото за съхранение.

Or. en
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Обосновка

Necessity to classify competences and the reponsbility for risks.

Изменение 96
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че едно място за съхранение не се 
експлоатира от двама или повече 
оператори едновременно. Необходимо 
е да се гарантира равен достъп до 
мястото на съхранение за всички 
потенциални потребители.

Or. de

Обосновка

This provision is intended to ensure that a storage site is used by only one operator, in order 
to avoid any demarcation issues regarding competence and liability.

Изменение 97
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 7 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) наличието на транспорт, 
свързващ мястото за съхранение с 
евентуалните пунктове за улавяне на 
въглеродния двуокис, както и 
неговата икономическа 
жизнеспособност, като се отчита 
разстоянието от мястото за 
съхранение до тези пунктове;
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Or. en

Обосновка

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.

Изменение 98
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 7 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) предложение за план за корективни 
мерки в съответствие с член 16, 
параграф 2;

(6) предложение за план за корективни 
мерки в съответствие с член 16, 
параграф 2, включващ мерки за спешна 
евакуация;

Or. en

Обосновка

This amendment aims to ensure that necessary precautions shall be taken to protect human 
lives in case of an accident.

Изменение 99
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 7 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) свидетелство за финансова гаранция 
или друга сходна мярка съгласно 
изискванията на член 19;

(9) свидетелство за подходяща 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка съгласно изискванията на член 
19;

Or. en
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Обосновка

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and should therefore be set at an adequate level.

Изменение 100
Anni Podimata

Предложение за директива - акт за изменение
Член 8 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлението на мястото за 
съхранение ще бъде поверено на 
физическо лице, което е технически 
компетентно и благонадеждно за 
управление на мястото; за това лице и за 
целия персонал са осигурени 
професионална и техническа подготовка 
и усъвършенстване; 

б) управлението на мястото за 
съхранение ще бъде поверено на 
физическо лице, което е финансово, 
технически и екологически
компетентно и благонадеждно за 
управление на мястото; за това лице и за 
целия персонал са осигурени 
професионална и техническа подготовка 
и усъвършенстване; 

Or. el

Изменение 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлението на мястото за 
съхранение ще бъде поверено на 
физическо лице, което е технически 
компетентно и благонадеждно за 
управление на мястото; за това лице и за 
целия персонал са осигурени 
професионална и техническа подготовка 
и усъвършенстване; 

б) управлението на мястото за 
съхранение ще бъде поверено на 
физическо или юридическо лице, което 
е технически компетентно и 
благонадеждно за управление на 
мястото; за това лице и за целия 
персонал са осигурени професионална и 
техническа подготовка и 
усъвършенстване; 

Or. en
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Обосновка

Also legal persons can be responsible.

Изменение 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в рамките на хидравличния блок 
не са издадени никакви други 
разрешения за съхранение;

Or. en

Обосновка

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Изменение 103
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Комисията е издала своето 
становище относно 
проекторазрешението в 
съответствие с член 10, параграф 1;

заличава се 

Or. de

Обосновка

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.
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Изменение 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Комисията е издала своето
становище относно 
проекторазрешението в съответствие с 
член 10, параграф 1; 

(2) Комисията може да издаде, при 
поискване от страна на държавите-
членки, свое становище относно 
проекторазрешението в съответствие с 
член 10, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 105
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) компетентният орган е взел 
предвид това становище в 
съответствие с член 10, параграф 2.

заличава се

Or. de

Обосновка

A compulsory opinion from the Commission would entail additional red tape.
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Изменение 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 8 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) компетентният орган е взел 
предвид това становище в 
съответствие с член 10, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) точното местонахождение и граници 
на мястото за съхранение и комплекса 
за съхранение;

(2) точното местонахождение и граници 
на мястото за съхранение, комплекса за 
съхранение и хидравличния блок;

Or. en

Обосновка

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.
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Изменение 108
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) изискването за уведомяване на 
компетентния орган в случай на 
значителни нередности или изтичания,
одобрения план за корективни мерки и 
задължението за изпълнение на плана за 
корективни мерки в случай на 
значителни нередности или изтичания в 
съответствие с член 16;

(6) изискването за уведомяване на 
компетентния орган в случай на 
значителни нередности или значителни 
изтичания, одобрения план за 
корективни мерки и задължението за 
изпълнение на плана за корективни 
мерки в случай на значителни 
нередности или значителни изтичания 
в съответствие с член 16;

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед на проекторазрешенията за 
съхранение от Комисията

Предаване на разрешенията за 
съхранение и на отказите за 
съхранение

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.
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Изменение 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки информират 
Комисията за всички 
проекторазрешения за съхранение, 
заявленията за разрешение и всеки 
друг документ, взет предвид от 
компетентния орган при приемане на 
проекторешението. В срок от шест 
месеца от предоставянето им на 
Комисията, Комисията може да 
издаде становище относно 
проекторазрешенията. 

1. Държавите-членки информират 
Комисията за предоставените 
разрешения за съхранение на CO2  или 
за отхвърлените заявления за 
разрешения за съхранение.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 111
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки информират 
Комисията за всички 
проекторазрешения за съхранение, 
заявленията за разрешение и всеки друг 
документ, взет предвид от компетентния 
орган при приемане на 
проекторешението. В срок от шест 
месеца от предоставянето им на 
Комисията, Комисията може да издаде 

1. Държавите-членки информират 
Комисията за всички 
проекторазрешения за съхранение, 
заявленията за разрешение и всеки друг 
документ, взет предвид от компетентния 
орган при приемане на 
проекторешението. В срок от шест 
месеца от предоставянето им на 
Комисията, Комисията следва да издаде 
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становище относно 
проекторазрешенията. 

становище относно 
проекторазрешенията. 

Or. el

Изменение 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган съобщава 
окончателното решение на
Комисията, като посочва причините, 
ако то се отклонява от становището 
на Комисията.

2. Държавите-членки могат да 
информират Комисията за всички 
проекторазрешения за съхранение, 
заявления за разрешение и всеки друг 
документ, взет предвид от 
компетентния орган при приемане на 
проекторешението.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 113
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че не 
се извършват съществени промени без 
ново разрешение за съхранение, 
издадено в съответствие с настоящата 
директива.

2. Държавите-членки гарантират, че не 
се извършват съществени промени без 
ново разрешение за съхранение, 
издадено в съответствие с настоящата 
директива. В този случай също така се 
прилагат разпоредбите на Директива 
85/337/EИО.
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Or. en

Обосновка

In case of a new permit, an environmental impact assessment should be carried out a new 
according to the requirements of the relevant EC Directive.

Изменение 114
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията следва да определи 
конкретни качествени и 
количествени показатели, както и 
стойностите, чието превишаване 
представлява съществена промяна.  
Определянето на качествени и 
количествени показатели се извършва 
съгласно регулаторната процедура с 
контрол, посочена в член 28, параграф 
2. 

Or. el

Обосновка

The term ‘substantial change’ is somewhat vague and qualitative and quantitative indicators 
should therefore be introduced by the Commission.

Изменение 115
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако е бил уведомен за значителни 
нередности или изтичания в 

a) ако е бил уведомен или осведомен за 
значителни нередности или изтичания в 
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съответствие с член 16, параграф 1; съответствие с член 16, параграф 1;

Or. en

Обосновка

Information which comes from sources other than formal monitoring may also be taken into 
account by the competent authority.

Изменение 116
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) ако е бил уведомен за значителни 
нередности или изтичания в 
съответствие с член 16, параграф 1;

(a) ако е бил уведомен за значителни 
нередности или значителни изтичания 
в съответствие с член 16, параграф 1;

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 117
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако представените съгласно член 14 
доклади или извършените съгласно член 
15 екологични инспекции са показали 
неизпълнение на условията на 
разрешението или риск от значителни 
нередности или изтичания;

б) ако представените съгласно член 14 
доклади или извършените съгласно член 
15 екологични инспекции са показали 
неизпълнение на условията на 
разрешението или риск от значителни 
нередности или значителни изтичания;
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Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) без да се засягат букви а) до в), на 
всеки пет години.

заличава се

Or. en

Обосновка

Debureaucratization.

Изменение 119
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) без да се засягат букви а) до в), на 
всеки пет години.

г) без да се засягат букви а) до в), на 
всеки десет години.

Or. de

Обосновка

Reviews of the storage permit every five years would create unnecessary uncertainty for the 
operator of the storage complex.
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Изменение 120
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След отнемане на разрешение 
съгласно параграф 3 компетентният 
орган или издава ново разрешение за 
съхранение, или затваря мястото за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, буква в). До издаването на 
ново разрешение за съхранение 
компетентният орган поема 
отговорността за мястото за съхранение, 
включително всички произтичащи от 
това правни задължения. Доколкото е 
възможно, компетентният орган си 
възстановява понесените разходи от 
бившия оператор.

4. След отнемане на разрешение 
съгласно параграф 3 компетентният 
орган или издава ново разрешение за 
съхранение, или затваря мястото за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, буква в). До издаването на 
ново разрешение за съхранение 
компетентният орган поема 
отговорността за мястото за съхранение, 
включително всички произтичащи от 
това правни задължения.
Компетентният орган си 
възстановява понесените разходи от 
бившия оператор.

Or. en

Обосновка

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.

Изменение 121
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потокът от CO2 се състои предимно
от въглероден двуокис. В този смисъл, 
не могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче 
може да съдържа случайно попаднали 

1. Потокът от CO2 се състои от поне
98%  въглероден двуокис. В този 
смисъл, не могат да бъдат добавяни 
отпадъци или други материали с оглед 
на тяхното складиране.
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вещества, произхождащи от 
източника, или от процеса на улавяне 
или инжектиране. Концентрацията 
на тези вещества следва да не 
надвишава нивата, над които те биха 
навредили на целостта на мястото 
за съхранение или съответната 
преносна инфраструктура, биха 
породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността.

Or. en

Обосновка

The scientific literature indicates that a site’s storage integrity can be significantly affected by 
the presence of other substances in the carbon dioxide stream. Given the current uncertainty
surrounding the effect of stream composition on the stability of the site and its infrastructure, 
it will be essential that captured carbon dioxide streams are of very high purity (i.e. the 
highest purity technically achievable which can also be safely transported and injected).

Изменение 122
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потокът от CO2 се състои предимно 
от въглероден двуокис. В този смисъл, 
не могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника,
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества следва да не надвишава 
нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 

1. Потокът от CO2 се състои предимно 
от въглероден двуокис. В този смисъл, 
не могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника,
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества се определя въз основа на 
специфични качествени и 
количествени спецификации, и следва 
да не надвишава нивата, над които те 
биха навредили на целостта на мястото 
за съхранение или съответната преносна 
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изискванията на приложимото 
законодателство на Общността.

инфраструктура, биха породили 
значителен риск за околната среда или 
биха нарушили изискванията на 
приложимото законодателство на 
Общността. Комисията определя 
качествените и количествените 
спецификации съгласно 
регулаторната процедура с контрол, 
посочена в член 28, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Given that the criteria and procedures are unclear, it is for safety reasons necessary for 
certain quantitative and qualitative specifications to be established by the Commission.

Изменение 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потокът от CO2 се състои предимно 
от въглероден двуокис. В този смисъл, 
не могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника,
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества следва да не надвишава 
нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността.

1. Потокът от CO2 се състои предимно 
от въглероден двуокис. В този смисъл, 
не могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника 
или от процеса на улавяне или 
инжектиране, както и вещества, 
необходими за превозването, поради 
причини, свързани с безопасността. 
Концентрацията на тези вещества 
следва да не надвишава нивата, над 
които те биха навредили на целостта на 
мястото за съхранение или съответната 
преносна инфраструктура, биха 
породили значителен риск за околната 
среда или биха нарушили изискванията 
на приложимото законодателство на 
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Общността.

Or. en

Обосновка

Necessary completion.

Изменение 124
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) констатиране на изтичане на CO2; в) констатиране на значително 
изтичане на CO2;

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 125
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай на съхранение в геоложки 
обекти под морското дъно 
изискванията, свързани с 
наблюдението, които са посочени в 
предходния параграф, допълнително 
се адаптират към несигурността и 
оперативните затруднения, 
произтичащи от управлението на 
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технология за УСВ в морската среда.

Or. en

Обосновка

Storage under the seabed should be monitored more carefully, in view of its difficulties, not 
least with regard to the leakage detection, and of the particular vulnerability of marine 
ecosystems.

Изменение 126
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 15 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ако компетентният орган е бил 
уведомен за изтичания или значителни 
нередности в съответствие с член 16, 
параграф 1;

(a) ако компетентният орган е бил 
уведомен за значителни изтичания или 
значителни нередности в съответствие с 
член 16, параграф 1;

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 127
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки в случай на значителни 
нередности или изтичания

Мерки в случай на значителни 
нередности или значителни изтичания

1. Държавите-членки гарантират, че в 
случай на значителни нередности или 

1. Държавите-членки гарантират, че в 
случай на значителни нередности или 
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изтичания операторът незабавно 
уведомява компетентният орган и 
предприема необходимите корективни 
мерки.

значителни изтичания операторът 
незабавно уведомява компетентният 
орган и предприема необходимите 
корективни мерки.

Or. de

Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 128
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 корективни 
мерки се предприемат въз основа на 
план за корективни мерки, представен 
на и одобрен от компетентния орган в 
съответствие с член 7, параграф 6 и член 
9, параграф 6;

2. Посочените в параграф 1 корективни 
мерки се предприемат въз основа на 
план за корективни мерки, представен 
на и одобрен от компетентния орган в 
съответствие с член 7, параграф 6, и 
член 9, параграф 6; Комисията се 
уведомява за тези мерки и те се 
предоставят на разположение на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

In order to ensure transparency, the European Commission and the public should be 
informed on corrective measures.
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Изменение 129
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
букви а) или б), операторът продължава 
да носи отговорност за поддръжката, 
наблюдението, контрола, отчетността и 
корективните мерки в съответствие с 
посочените в настоящата директива 
изисквания, както и за всички 
произтичащи от това задължения в 
съответствие с други имащи отношение 
разпоредби на законодателството на 
Общността, до момента, в който 
отговорността за мястото за съхранение 
се прехвърли на компетентния орган 
съгласно член 18, параграфи от 1 до 4.
Операторът също така е отговорен за 
запечатването на мястото за съхранение 
и преместването на съоръженията за 
инжектиране.

2. След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
букви а) или б), операторът продължава 
да носи отговорност за поддръжката, 
наблюдението, контрола, отчетността и 
корективните мерки в съответствие с 
посочените в настоящата директива 
изисквания, както и за всички 
произтичащи от това задължения в 
съответствие с други имащи отношение 
разпоредби на законодателството на 
Общността, до момента, в който 
отговорността за мястото за съхранение 
се прехвърли на компетентния орган 
съгласно член 18, параграфи от 1 до 4.
Операторът също така е отговорен за 
запечатването на мястото за съхранение 
и преместването на съоръженията за 
инжектиране. Операторът 
продължава да носи отговорност поне 
50 години след затварянето на дадено 
място за съхранение.

Or. en

Обосновка

Even very small leakages over a long period of time may offset the climate change mitigating 
effects of CO2 storage; hence, it is important to ensure that post-closure monitoring will be 
continued for a sufficient period of time to ensure that no leakages occur, and that the 
transfer of responsibility to the competent authority will only take place after the lapse of such 
a time period. Similar provisions for post-closure monitoring are included in the Council 
Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste.
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Изменение 130
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
буква в), компетентният орган носи 
отговорност за поддръжката, 
наблюдението, контрола и корективните 
мерки в съответствие с посочените в 
настоящата директива изисквания, както 
и за всички произтичащи от това 
задължения съгласно други имащи 
отношение разпоредби на 
законодателството на Общността.
Изискванията за периода след 
затварянето съгласно настоящата 
директива се изпълняват въз основа на 
временен план за периода след 
затварянето, представен на и одобрен от 
компетентния орган в съответствие с 
член 7, параграф 7 и член 9, параграф 7, 
който при необходимост се актуализира.

4. След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
буква в), компетентният орган носи 
отговорност за поддръжката, 
наблюдението, контрола и корективните 
мерки в съответствие с посочените в 
настоящата директива изисквания, както 
и за всички произтичащи от това 
задължения съгласно други имащи 
отношение разпоредби на 
законодателството на Общността.
Изискванията за периода след 
затварянето съгласно настоящата 
директива се изпълняват въз основа на 
временен план за периода след 
затварянето, представен на и одобрен от 
компетентния орган в съответствие с 
член 7, параграф 7, и член 9, параграф 7, 
който при необходимост се актуализира.
Операторът все още носи правна и 
финансова отговорност за мястото 
за съхранение, като следва да 
поддържа финансова гаранция или 
друга сходна мярка в съответствие с 
член 19, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. en

Обосновка

When the competent authority undertakes the responsibility of a site due to irregularities, 
leakages, or failures from the part of the operator, costs should still burden the operator.
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Изменение 131
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При затваряне на място за съхранение 
в съответствие с член 17, параграф 1, 
букви а) или б), отговорността за 
затвореното място, включително 
всички произтичащи от това правни 
задължения, се прехвърля на 
компетентния орган по негова 
собствена инициатива или по искане 
на оператора, ако и когато всички 
налични доказателства сочат, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
задържан за неограничен период от 
време. За тази цел, операторът изготвя 
доклад, свидетелстващ за изпълнението 
на този критерий, и го представя на 
компетентния орган за одобрение на 
прехвърлянето.

1. При затваряне на място за съхранение 
в съответствие с член 17, параграф 1, 
букви а) или б), отговорността за 
затвореното място се прехвърля на 
компетентния орган след изтичането 
на 50-годишния период и след като са 
били изпълнени всички условия 
относно прехвърлянето на 
отговорността, посочени в 
разрешението за съхранение. За тази 
цел, операторът изготвя доклад, 
свидетелстващ за изпълнението на този 
критерий, и го представя на 
компетентния орган за одобрение на 
прехвърлянето.

Or. en

Обосновка

The transfer of responsibility should be made conditional upon the fulfillment of the relevant 
storage permit requirements.

Изменение 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички 
проекторешения за одобрение, 
изготвени от компетентния орган в 

заличава се
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съответствие с параграф 1, 
включително за внесения от 
оператора доклад и всеки друг 
документ, взет предвид от 
компетентния орган при изготвяне 
на заключението. В срок от шест 
месеца от предоставянето му на 
Комисията, Комисията може да 
издаде становище относно 
проекторешението за одобрение.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 133
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички проекторешения за 
одобрение, изготвени от компетентния 
орган в съответствие с параграф 1, 
включително за внесения от оператора 
доклад и всеки друг документ, взет 
предвид от компетентния орган при 
изготвяне на заключението. В срок от 
шест месеца от предоставянето му на 
Комисията, Комисията може да издаде 
становище относно проекторешението 
за одобрение.

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички проекторешения за 
одобрение, изготвени от компетентния 
орган в съответствие с параграф 1, 
включително за внесения от оператора 
доклад и всеки друг документ, взет 
предвид от компетентния орган при 
изготвяне на заключението. В срок от 
дванадесет месеца от предоставянето 
му на Комисията, Комисията може да 
издаде становище относно 
проекторешението за одобрение.
Разпоредбите на член 6, параграф 2а, 
се прилагат и за проекторешенията 
за одобрение.

Or. en
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Обосновка

The involvement of the European Commission in the approval process guarantees a 
homogeneous and strong enforcement of the Directive throughout the EU. As the decision 
could result in the transfer of responsibility to the competent authority, the public should also 
be involved (see further the justification under Article 6 (2a).

Изменение 134
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички проекторешения за 
одобрение, изготвени от компетентния 
орган в съответствие с параграф 1, 
включително за внесения от оператора 
доклад и всеки друг документ, взет 
предвид от компетентния орган при 
изготвяне на заключението. В срок от 
шест месеца от предоставянето му на 
Комисията, Комисията може да издаде 
становище относно проекторешението 
за одобрение. 

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички проекторешения за 
одобрение, изготвени от компетентния 
орган в съответствие с параграф 1, 
включително за внесения от оператора 
доклад и всеки друг документ, взет 
предвид от компетентния орган при 
изготвяне на заключението. В срок от 
шест месеца от предоставянето му на 
Комисията, Комисията следва да издаде 
становище относно проекторешението 
за одобрение. 

Or. el

Изменение 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган съобщава 
окончателното решение на 
Комисията, като посочва причините, 

заличава се
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ако то се отклонява от становището 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

Debureaucratization and subsidiarity.

Изменение 136
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде 
прекратено. Въпреки това, ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности, наблюдението се 
подновява, за да се оцени значимостта 
на проблема и ефективността на 
корективните мерки. 

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
честотата на наблюдение може да се 
ограничи. Въпреки това, ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности, наблюдението може да се 
извършва с изискваната честота, за 
да се оцени значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки. 

Or. el

Обосновка

Given the overriding importance of protecting the environment and in order to ensure that 
any leakages or significant irregularities can be detected, monitoring should be continued, 
albeit less frequently. 



PE407.924v01-00 78/91 AM\729033BG.doc

BG

Изменение 137
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде прекратено.
Въпреки това, ако бъдат констатирани 
изтичания или значителни нередности, 
наблюдението се подновява, за да се 
оцени значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки.

5. След прехвърлянето на 
отговорността, съгласно параграфи от 1 
до 4, наблюдението продължава през 
следващите 50 години. След 
изтичането на този период то може 
да бъде прекратено. Въпреки това, ако 
бъдат констатирани изтичания или 
значителни нередности, наблюдението 
се подновява, за да се оцени 
значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки.

Or. en

Обосновка

Monitoring after the transfer of responsibility is needed as an additional security buffer.

Изменение 138
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде прекратено. 
Въпреки това, ако бъдат констатирани 
изтичания или значителни нередности, 
наблюдението се подновява, за да се 
оцени значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки.

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде прекратено. 
Въпреки това, ако бъдат констатирани 
значителни изтичания или значителни 
нередности, наблюдението се 
подновява, за да се оцени значимостта 
на проблема и ефективността на 
корективните мерки.

Or. de
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Обосновка

Without the amendment, the definition of the concept of 'leakage' could be understood to 
suggest that total avoidance of leaks must be ensured. This is technically impossible and is 
also not justified on safety grounds.

Изменение 139
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. След прехвърлянето на 
отговорността на компетентния 
орган в съответствие с параграфи от 
1 до 4, бившият оператор не 
възстановява понесени разходи.

6. В случай че бъдат открити 
значителни нередности или 
изтичания, компетентният орган 
предприема необходимите 
корективни мерки. Ако затварянето 
на мястото за съхранение е било 
извършено въз основа на неточна или 
невярна информация, операторът 
покрива разходите по корективните 
мерки и продължава да носи 
отговорност за вредите, причинени 
на човешкото здраве и на околната 
среда. Във всички останали случаи 
разходите се покриват от фонда, 
създаден съгласно член 19а, който се 
финансира с вноски на операторите и 
се управлява от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

During the period after the transfer of responsibility, unless the closure has been based on 
inaccurate or false information, the costs of monitoring, corrective measures, or 
compensation for damage caused to third parties or the environment, will no longer be 
covered by the operator, but by a special fund, following the model of the decommissioning 
funds for nuclear power plants.
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Изменение 140
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди подаване на заявлението за 
разрешение за съхранение заявителят е 
предприел подходящи разпоредби, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, при условия, 
решени от държавите-членки, които да 
гарантират, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по 
силата на издаденото в съответствие с 
настоящата директива разрешение, 
включително процедурите по затваряне 
и разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО.

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди подаване на заявлението за 
разрешение за съхранение заявителят е 
предприел подходящи разпоредби, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, при условия, 
решени от държавите-членки, които да 
гарантират, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по 
силата на издаденото в съответствие с 
настоящата директива разрешение, 
включително процедурите по затваряне 
и разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО и Директива 
2004/35/EО. Финансовата гаранция се 
определя на ниво, което да покрива 
отговорност за всяка щета, 
причинена на трети страни, както и 
разходите по отстраняването на 
щетите за околната среда, като по 
никакъв начин не може да бъде под 
[...] милиарда евро.

Or. en

Обосновка

Financial security is an important tool for ensuring that operators will meet their obligations 
under this Directive, and thus it should be set at an adequate level. However, this level [x] is 
still to be determined.
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Изменение 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди подаване на заявлението за
разрешение за съхранение заявителят е 
предприел подходящи разпоредби, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, при условия, 
решени от държавите-членки, които да 
гарантират, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по 
силата на издаденото в съответствие с 
настоящата директива разрешение, 
включително процедурите по затваряне 
и разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения,
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО.

1. Държавите-членки гарантират, че 
след предоставянето на разрешение за 
съхранение заявителят е предприел 
подходящи разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, при условия, решени от 
държавите-членки, които да гарантират, 
че могат да бъдат изпълнени всички 
задължения, произтичащи по силата на 
издаденото в съответствие с настоящата 
директива разрешение, включително 
процедурите по затваряне и 
разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Prevention of unnecessary high costs.

Изменение 142
Norbert Glante

Предложение за директива – акт за изменение
Член 19 – параграф 1`

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди подаване на заявлението за 
разрешение за съхранение заявителят е 
предприел подходящи разпоредби, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, при условия, 

1. Държавите-членки гарантират, че 
след подаване на заявлението за 
разрешение за съхранение заявителят 
предприема подходящи мерки, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, при условия, 
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решени от държавите-членки, които да 
гарантират, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по 
силата на издаденото в съответствие с 
настоящата директива разрешение, 
включително процедурите по затваряне 
и разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО.

решени от държавите-членки, които да 
гарантират, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по 
силата на издаденото в съответствие с 
настоящата директива разрешение, 
включително процедурите по затваряне 
и разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО.

Or. de

Обосновка

The lodging of financial security requires a substantial amount of capital. There is no 
justification for requiring the funds in question to be made available even before a carbon 
storage permit is applied for (bearing in mind that the application may not even be 
successful).

Изменение 143
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 19 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Създаване на фонд за наблюдение и 

корективни мерки
Чрез годишни вноски, плащани от 
операторите на места за съхранение, 
се създава фонд, който се управлява 
от компетентния орган. Вноските на 
операторите са съразмерни на 
капацитета на мястото за 
съхранение, в обемни единици CO2, и 
на нивото на съответния риск, според 
посочените в приложение I
параметри. Вноските се 
преустановяват след прехвърлянето 
на отговорността на компетентния 
орган. Предназначението на фонда е 
да покрива разходите по 
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наблюдението  и корективните 
мерки, както и разходи по 
отстраняването на традиционни 
щети (например увреждане на 
здравето, имуществени щети и т.н.) 
и екологични щети след 
прехвърлянето на отговорността, по 
изключение и преди прехвърлянето, 
когато отговорността не е 
обхваната от разпоредбите на 
Директива 2004/35/EО или Директива 
2003/87/EО и/или ако финансовата 
гаранция не е подходяща или не е 
налична.

Or. en

Обосновка

After the transfer of responsibility, unless the closure has been based on inaccurate or false 
information, the costs of corrective measures, or compensation, should not be covered by a 
special fund, following the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Изменение 144
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
потенциалните потребители могат да 
получат достъп до мрежите за пренос на 
CO2 и до местата за съхранение с цел 
съхранение в геоложки обекти на 
генериран и уловен CO2, в съответствие 
с параграфи от 2 до 4.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че потенциалните потребители могат да 
получат достъп до мрежите за пренос на 
CO2 и до местата за съхранение, с цел 
съхранение в геоложки обекти, на 
генериран и уловен CO2, в съответствие 
с параграфи от 2 до 4. При все това 
потребителите поемат изцяло 
разходите, свързани с достъпа до 
такива мрежи и обекти.

Or. en
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Обосновка

While Member-States are responsible for setting up the necessary framework towards 
achieving such an open market, users shall remain fully responsible for the relevant transport 
costs.

Изменение 145
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1 достъп се 
предоставя по начин, определен от 
държавата-членка. Държавата-членка 
прилага целите за честен и открит 
достъп, като взема предвид:

2. Посоченият в параграф 1 достъп се 
предоставя по начин, определен от 
държавата-членка, и се осъществява 
от транспортни оператори, които са 
напълно отделени както от 
операторите на места за съхранение, 
така и от потребителите (тоест 
съоръженията за производство на 
електроенергия). Държавата-членка 
прилага целите за честен и открит 
достъп, като взема предвид:

Or. en

Обосновка

In order to ensure fair and equal access to transport, users and transport operators should be 
separate entities, in legal and economic terms.

Изменение 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на трансграничен пренос на 
CO2, трансгранични места за съхранение 

В случай на трансграничен пренос на 
CO2, трансгранични места за съхранение 
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или трансгранични комплекси за 
съхранение, компетентните органи на 
съответните държави-членки спазват 
изискванията на настоящата директива, 
както и на всички други имащи 
отношение законодателни актове на 
Общността.

или трансгранични комплекси за 
съхранение, компетентните органи на 
съответните държави-членки спазват 
изискванията на настоящата директива, 
както и на всички други имащи 
отношение законодателни актове на 
Общността. По отношение на 
трансграничните места за 
съхранение националният орган, 
отговарящ за издаването на 
разрешенията, е органът от 
държавата-членка, на чиято 
територия се предполага, че се 
намира по-голямата част от 
мястото за съхранение.

Or. en

Обосновка

Clearification of the responsibilities.

Изменение 147
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изменя 
приложенията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 28, параграф 2.

Комисията може да предлага изменения 
на приложенията. Тези мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 28, параграф 2.

Or. el
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Изменение 148
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 32
Директива 2001/80/EO
Член 9a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
всички горивни станции с капацитет от 
или над 300 мегавата, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или, при липса на такава 
процедура, първоначално разрешение за 
експлоатация след влизане в сила на 
Директива ХХ/ХХ/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, разполагат с 
подходящо пространство на мястото 
за инсталация за оборудването, 
необходимо за улавяне и сгъстяване на 
CO2, както и че е направена оценка на 
наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата приложимост на 
модернизирането с оглед на улавянето 
на CO2.

Държавите-членки гарантират, че на 
никакви горивни станции с капацитет 
от или над 300 мегавата, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или, при липса на такава 
процедура, първоначално разрешение за 
експлоатация след влизане в сила на 
Директива ХХ/ХХ/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, няма да се 
издава разрешение, ако при тяхната 
експлоатация те биха довели до 
изпускане на емисии въглероден 
двуокис в атмосферата, надвишаващи 
350 грама на киловатчас произведена 
енергия.

Or. en

Обосновка

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the authoritative 
scientific body on climate change, new CHP-gas fired would emit around 300 g CO2/kWh and 
new combined cycle gas turbine (CCGT) below 350 g CO2/kWh in average; with capture, the 
latter could go down as low as 40 to 66 g CO2/kWh, while new pulverised coal with CCS 
might be below 145 g CO2/kWh. Therefore, a limit of 350 g CO2/kWh seems quite a 
reasonable limit for new fossil fuels plants since it would allow operators and Member States 
to choose the technology they want (technology neutral).



AM\729033BG.doc 87/91 PE407.924v01-00

BG

Изменение 149
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 33
Директива 2004/35/EO
Приложение III – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Оперирането на места за 
съхранение в съответствие с Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.

14. Транспортирането на CO2 с цел 
съхранението му в геоложки обекти, 
както и експлоатацията на места за 
съхранение в съответствие с Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета. За целите на 
отговорността, свързана с 
транспортирането, терминът 
„оператор” има значението, 
определено в член 3, параграф 9a, от 
Директива XX/XX/EО.

Or. en

Обосновка

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Liability for environmental damage should also apply to transport 
of CO2 and the associated risks.

Изменение 150
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Член 35 a (нов)
Директива 2008/xx/ЕО
Приложение А

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
В приложение A към Директива 
2008/XX/EО относно защитата на 
околната среда чрез наказателното 
право се добавя следното тире:
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„Транспортирането на CO2 с цел 
съхранението му в геоложки обекти, 
както и експлоатацията на места за 
съхранение в съответствие с 
Директива ХХ/ХХ/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
съхранението на въглероден двуокис в 
геоложки обекти.”

Or. en

Обосновка

The newly adopted Directive of the European Parliament and of the Council on the protection 
of the environment through criminal law constitutes the direct expression at EC level of the 
principle of effective, proportionate and dissuasive penalties in the field of environmental law, 
hence its scope should be extended to cover the activities of storage site operators.

Изменение 151
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 36 – параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в 
действие необходимите законовите, 
подзаконови и административни 
разпоредби, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [1 
година след публикуването]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в 
действие необходимите законовите, 
подзаконови и административни 
разпоредби, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [2 
години след публикуването]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

Or. el
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Изменение 152
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 37 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива, Комисията 
представя предложение за нейното 
преразглеждане въз основа на 
докладите по член 25 и при отчитане 
на новите научни данни, и на 
резултатите от демонстрационните 
проекти за съхранение на въглероден 
двуокис, както и от търговското 
прилагане на технологията за улавяне 
и съхранение на въглероден двуокис.

Or. el

Изменение 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Характеризирането и оценката на 
посочените в член 4 места за съхранение 
се извършват на четири етапа съгласно 
посочените по-долу критерии. 
Отклонения от един или повече от тези 
критерии са разрешени, когато не е 
засегната способността на 
характеризирането и оценката да 
позволят извършването на преценките, 
посочени в член 4.

Характеризирането и оценката на 
посочените в член 4 места за съхранение 
се извършват на четири етапа съгласно 
посочените по-долу критерии и въз 
основа на най-добрите методи, с 
които се разполага. Отклонения от
един или повече от тези критерии са 
разрешени, когато не е засегната 
способността на характеризирането и 
оценката да позволят извършването на 
преценките, посочени в член 4.

Or. en
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Обосновка

Completion.

Изменение 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Румяна Желева, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – етап 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) Домени, обкръжаващи комплекса за 
съхранение, които могат да бъдат 
засегнати от съхранението на CO2 в 
мястото за съхранение;

з) домени, обкръжаващи комплекса за 
съхранение, които могат да бъдат 
засегнати от съхранението на CO2 в 
мястото за съхранение, както и 
границите на хидравличния блок;

Or. en

Обосновка

The operation of different storage fascilities within the same hydraulic unit necessarily 
impacts the other fascilities operated in the hydraulic unit. Within one hydraulic unit, storage 
permits may be issued to only one operator at any one time.

Изменение 155
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – етап 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) Евентуално взаимодействие с други 
дейности (напр. проучване, 
производство и съхранение на 
въглеводороди, геотермална употреба 
на водоносните хоризонти);

к) евентуално взаимодействие с други 
дейности (напр. проучване, 
производство и съхранение на 
въглеводороди), и особено 
конкурирането с възобновяеми 
енергийни източници (например 
геотермална употреба на водоносните 
хоризонти);



AM\729033BG.doc 91/91 PE407.924v01-00

BG

Or. en

Обосновка

The use of a site for storing CO2 should compromise neither the use of renewable sources of 
energy, for which the EC has binding target, nor other options which are crucial to its 
security of supply.

Изменение 156
David Hammerstein

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение І – етап 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(l) Близост до евентуален(и) 
източник(ци) на CO2 (включително 
оценки за общата потенциална маса на 
наличния CO2 с възможност за 
съхранение).

(l) Близост до евентуален(и) 
източник(ци) на CO2 (включително 
оценки за общата потенциална маса на 
наличния CO2 с възможност за 
съхранение, тъй като 
транспортирането на дълги 
разстояния може да стане 
икономически нерентабилно), както и 
наличие на безопасна и подходяща 
преносна мрежа.

Or. en

Обосновка

The availability of transport is essential and should expressly be taken into account in 
selecting a storage site. Transport distances should also be taken into account, since 
transporting CO2 over a distance of more than 100 km to the storage site can be economically 
non-viable.
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