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Изменение  80 
Anders Wijkman 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Съобщението на Комисията от 10 
януари 2007 г. „Ограничаване на 
глобалното изменение на климата до 2 
градуса по Целзий — Пътят до 2020 
година и след това“ уточнява, че, в 
контекста на планираното намаляване 
на емисиите на парникови газове в 
световен мащаб с 50 % до 2050 година, до 
2020 г. е необходимо намаляване с 30% на 
емисиите на парникови газове в развития 
свят, което до 2050 г. да достигне 60-80 
%. Съобщението посочва още, че това 
намаление е технически изпълнимо и че 
ползите далеч надхвърлят разходите, но 
и че за да бъде изпълнена тази цел, 
трябва да бъдат приложени всички 
варианти за смекчаване на проблема. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

As the climate situation is more serious than previously thought, and we should take the consequences 
of this new scientific understanding and raise our ambition when it comes to climate change 
mitigation, see proposed change in 3 a (new) by Wijkman. Until recently, scientific consensus set the 
safe zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show that 
the critical level starts already at 350 ppm.  

 
Изменение 81 
Anders Wijkman 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 3 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Неотдавнашни научни открития 
сочат, че концентрацията в 
атмосферата на въглероден двуокис 
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трябва да бъде намалена до равнище, по-
ниско от 350 милионни части. Крайната 
цел на ЕС следва да бъде постепенното 
елиминиране на емисиите на парникови 
газове, до 1 януари 2050 г., които се 
получават в резултат на използването на 
изкопаеми горива в рамките на 
Европейския съюз, което би означавало 
намаляване на емисиите от порядъка на 
60% до 2035 г. и 80-90% до 2050 г. 

Or. en 

Обосновка 

As the climate situation is more serious than previously thought the recent forum held in 
Tällberg, Sweden, with the participation of scientists from NASA and Stockholm Environment 
Institute suggest that we must reduce atmospheric CO2 to levels below 350 ppm (parts per 
million) in order to avoid catastrophic effects. Until recently, scientific consensus set the safe 
zone to avoid the worst effects of climate change at 450 ppm whereas new finding now show 
that the critical level starts already at 350 ppm. 

 

Изменение  82 
Urszula Krupa 

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 един от начините 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 подземен геоложки обект с 
цел постоянно съхранение. 

Or. pl 

Обосновка 

Geological storage of carbon dioxide (CCS) is not the only means of mitigating climate 
change. 
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In Article 3 of the document, it is pointed out that geological storage of carbon dioxide (CSC) 
is a process taking place in underground rock formations. 

 

Изменение  83 
Vittorio Prodi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 4 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Друга форма на извличане на въглерод 
представлява преобразуването на 
целулозна биомаса в полезни газове и 
дървени въглища. Дървените въглища 
могат да бъдат вкарани в почвата, в 
резултат на което се постига 
значително подобряване на плодородието 
и задържане на вода с бавно 
освобождаване. Наблюденията над 
остатъци от дървени въглища на 
възраст няколко хиляди години показват 
съществена структурна стабилност, в 
такава степен, че това би могло да се 
счете за техника за извличане и 
съхранение на въглерода. В такъв случай 
дървените въглища биха представлявали 
вид извличане на въглерод от 
атмосферния въздух, като следователно 
биха отговаряли на изискванията за 
„въглеродните кредити”. 

Or. en 

 

Изменение  84 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 5 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) УСВ е само една от мерките, които 
понастоящем се разработват за борба с 
изменението на климата, в допълнение 
към използването на възобновяема 
енергия и повишаването на енергийната  
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ефективност и икономиите на енергия. 
Поради това държавите-членки следва да 
не пренебрегват мерките, свързани с 
финансирането, както и другите видове 
подпомагане, що се отнася до 
политиките в областта на 
намаляването на потреблението на 
енергия и екологосъобразните 
възобновяеми енергийни източници. В 
този контекст развитието на УСВ 
следва при никакви обстоятелства да не 
води до намаляване на тези усилия както 
по отношение на научните изследвания, 
така и по отношение на финансирането. 

Or. en 

Обосновка 

In announcing on last 10 January 2008 to the EP the forthcoming adoption on the 23.1.2008 
of the proposals of directives concerning measures to fight climate change, including CCS, 
the Commission stressed the need to implement all measures aiming to energy saving and 
efficiency supporting a sustainable EU economic development mainly by investing in 
renewable energy sources and reduction of CO2 emissions: CCS is one of these instrument 
but not the only one. 

 

Изменение  85 
Urszula Krupa 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Европейският съвет на 8 и 9 март 2007 г. 
също призова държавите-членки и 
Комисията да работят за засилване на 
научноизследователската и развойна 
дейност и разработване на необходимата 
техническа, икономическа и регулаторна 
рамка с цел премахване на съществуващите 
правни пречки и разгръщане на безопасни 
за околната среда УСВ с нови 
топлоелектрически централи на база 
изкопаеми горива, по възможност до 2020 г. 

(7) Европейският съвет на 8 и 9 март 2007 г. 
също призова държавите-членки и 
Комисията да работят за засилване на 
научноизследователската и развойна 
дейност и разработване на необходимата 
техническа, икономическа и регулаторна 
рамка с цел премахване на съществуващите 
правни пречки и подпомагане на 
развитието на инфраструктурата за 
разгръщане на безопасни за околната среда 
УСВ с нови топлоелектрически централи на 
база изкопаеми горива, по възможност до 
2020 г. 
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Or. pl 

Обосновка 

In the original version, the emphasis was placed on establishing a regulatory framework so 
as to remove existing legal barriers. The technical and economic frameworks were addressed 
only peripherally, however. It is pointless to establish a technical and an economic framework 
without developing infrastructure facilities. 

 

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Отделните подобласти улавяне, 
пренос и съхранение на CO2 вече са били 
сами по себе си предмет на пилотни 
проекти, но трябва да бъдат 
интегрирани в един цялостен УСВ процес 
и разходите по технологията трябва да 
бъдат намалени. Най-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, PB и 
Sonatrach). Други текущи пилотни 
проекти са проектът Vattenfall в 
Schwarze Pumpe в Германия/провинция 
Бранденбург и УСВ проектът на фирма 
Total в област Lacq във Франция.  

Or. de 

Обосновка 

Klarstellung gegenüber dem im Berichtsentwurf enthaltenen Änderungsantrag, dass es sich 
bei den bisherigen Projekten nicht um Demonstrationsprojekte, sondern um Pilotprojekte 
handelt. 
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Изменение  87 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Всеки един от различните 
компоненти на улавянето, 
транспортирането и съхранението на 
CO2 е бил предмет на демонстрационни 
проекти в мащаб, по-малък от 
необходимия за тяхното промишлено 
приложение, но все още има нужда от 
тяхното интегриране в пълен процес на 
УСВ и от съкращаване на 
технологичните разходи. Най-големите 
проекти, свързани със 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). 
Пилотните проекти в голям мащаб, 
които се провеждат в момента, са 
проектът в Schwartze Pumpe, Германия 
(Vattenfall ), проектът за УСВ в басейна 
на Lacq, Франция (Total), както и 
проектът в El Bierzo, Испания (CIUDEN). 

Or. es 

 

Изменение  88 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13а) Освен правна рамка за местата за 
съхранение следва колкото е възможно 
по-скоро да бъдат създадени стимули за 
по-нататъшното развитие на 
технологията, подкрепа за 
инсталирането на демонстративни 
съоръжения, както и правна рамка, 
която следва да бъде изготвена от 
държавите-членки, с цел успешен 



 

AM\734307BG.doc 9/92 PE409.630v01-00 

 BG 

напредък в използването на УСВ 
технологиите. 

Or. de 

Обосновка 

Klarstellung, dass weitere rechtliche Entscheidungen für die finanzielle Unterstützung der 
CCS Technologien und Demonstrationsanlagen erforderlich sind. 

 

Изменение  89 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

Or. en 

Обосновка 

Clarification that more legal decisions on and financial support for CCS technologies and 
demonstration plants are needed. 
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Изменение  90 
Adam Gierek 

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 се прилага 
главно по отношение на 
демонстрационни, комплексни проекти, 
обхващащи както енергетични 
предприятия с мощност от 300 MW или 
повече, така и комплекси за съхранение, 
за които се планира съхранение на 100 
или повече килотона CO2. Съхранението 
на CO2 в геоложки обекти, простиращи се 
извън териториалния обхват на настоящата 
директива, не е разрешено, освен ако 
съществува съответен международен 
договор, уреждащ този въпрос. 
Съхранението на CO2 във водния стълб не 
е разрешено. 

Or. pl 

Обосновка 

The scale of demonstration projects should be indicated with regard to not only CO2 storage, 
but also energy production (output). 

 

Изменение  91 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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, 

(14) Настоящата директива следва да се 
прилага само по отношение на 
съхранението на CO2 в геоложки обекти 
на територията на държавите-членки, 
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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. 

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 гъсто 
населени райони следва да не бъде 
разрешено нито в рамките на 
териториалния обхват на настоящата 
директива, нито извън него. 
Съхранението на CO2 във водния стълб 
и съхранението му на дълбочина, по-
малка от 1000 метра под морското 
дъно, следва да не бъдат разрешени  
нито в рамките на териториалния 
обхват на настоящата директива, 
нито извън него. Освен това 
съхранението на CO2 в геоложки 
обекти, включително съхранението 
му на дълбочина, по-голяма от 1000 
метра 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 държавите-
членки и/или Общността са страни. 

Or. en 

Обосновка 

There is no jurisdiction for the geological storage of CO2 outside the European Union. 
According to geological science, the storage of CO2 at a depth of less than 1000 meters 
creates serious risks of leakages. Further, as the technology has never been applied on a 
large scale, there are still a lot of uncertainties concerning the risks for public health. Until 
we are absolutely sure that there are no unacceptable risks, we should not store CO2 under 
people's feet. 
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Изменение  92 
Richard Seeber 

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. 
Съхранението на CO2 в геоложки обекти, 
простиращи се извън териториалния обхват 
на настоящата директива, и съхранението 
на CO2 във водния стълб не са разрешени. 

Or. en 

Обосновка 

The threshold for demonstration projects outside the Directive is much too low and would 
render many demonstration projects impossible. 

 

Изменение  93 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) След завършването на 12-те 
демонстрационни проекта Комисията 
следва да извърши оценка, въз основа на 
придобития опит и в контекста на 
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технологичния напредък, на 
функционирането и жизнеспособността 
на проектите и да представи доклад по 
въпроса. Въз основа на този доклад 
Комисията следва да представи 
предложение на Европейския парламент 
и Съвета за изменение на настоящата 
директива и уточняване на 
техническите елементи, за да се 
включат резултатите от оценката на 
безопасността и въздействието върху 
околната среда. 

Or. en 

Обосновка 

The demo projects will help acquire the necessary technical experience for the safe and viable 
use of CCS technology. After the completion of the projects the Commission should evaluate 
them and then present a proposal in order to modify the current proposal for a Directive 
according to the new scientific elements and the technological developments. 

 

Изменение  94 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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, а произвежда допълнително 
изкопаеми горива, като по този начин 
създава допълнителни емисии. 
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Следователно този процес следва да се 
изключи  от съхранението в геоложки 
обекти съгласно настоящата директива. 

Or. en 

Обосновка 

Enhanced hydrocarbon recovery is already done and is an economically viable activity. 
Besides, enhanced hydrocarbon recovery does not lead to a net emission reduction. 

 

Изменение  95 
Vittorio Prodi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) Приоритетно внимание следва да се 
обърне на системните решения, които 
трябва да позволяват повишаване на 
цялостната енергийна ефективност, 
например чрез преобразуване на въглища в 
газ в кислородна атмосфера, след което 
следва изпускане на газа в газопреносната 
мрежа, откъдето тогава той може да 
бъде предоставен на разположение за 
разпределено комбинирано производство 
на топло- и електроенергия, както и за 
комбинирано тройно производство на 
енергия. 

Or. en 

 

Изменение  96 
Richard Seeber 

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 

(15) При определянето на това, дали 
даден геоложки обект следва да се 
използва като място за съхранение, освен 



 

AM\734307BG.doc 15/92 PE409.630v01-00 

 BG 

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. 

критериите, свързани с околната среда и 
безопасността, които се разглеждат в 
настоящата директива, ще бъдат 
включени и други съществени интереси 
на държавите-членки, в частност 
икономически и финансови интереси, 
свързани със защитата на резервоарите с 
въглеводород, интерес на държава-
членки, що се отнася до висока степен на 
самозадоволяване с въглеводород, както и 
интересите на държава-членка в 
качеството ѝ на собственик на 
резервоари за въглеводород. Тези 
съществени интереси не се засягат от 
настоящата директива. Държавите-
членки следва да си запазят правото да 
определят районите, измежду които могат 
да бъдат подбрани места за съхранение. 
Това включва правото на държавите-
членки да не позволяват съхранение в 
определени части от своята територия 
или на цялата си територия. 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. 

Or. en 

Обосновка 

The proposal refers to environment and health risks in connection with the selection of 
storage sites only. However, there will be also other essential interests in Member States, (in 
particular economic and financial interests) which are related to the selection of hydrocarbon 
reservoirs. It is necessary to clarify that those interests are not affected by the Directive. 

This sentence has to be included for the purpose of clarifying the rights of Member States. 
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Изменение  97 
Evangelia Tzampazi 

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 не съществува 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. При съхранение в солени 
водоносни пластове би било от полза 
да се вземе предвид евентуалното им 
използване в бъдеще за доставяне на 
питейна вода. Същевременно 
прозрачността на процедурата за 
подбор следва да бъде гарантирана 
чрез улесняване на обществения 
достъп до съответната информация 
и прилагане на законодателството на 
Общността по отношение на 
участието на обществеността. 

Or. en 

Обосновка 

In order to ensure the effectiveness of storage, any site where the geological formation or 
location is such that there is a possibility of leakage should not be authorised.  
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Given the fact that water scarcity becomes an important problem, desalinisation technologies 
will come more and more into use. Therefore, when selecting a saline aquifer as a storage site 
this possibility should be taken into account with regard to the respective salinity levels. 

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

 

Изменение  98 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 е доказано, че не 
съществува риск от изтичане и риск от 
вредни 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. 

Or. en 

Обосновка 

It is crucial that only safe areas will be selected as storage sites. Therefore, prior to selecting 
a storage site, it has to be proven that there are no risks for the environment or public health. 
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Изменение  99 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 15 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Държавите-членки следва да 
извършат реалистична оценка на 
капацитета за съхранение, който 
може да бъде използван на тяхна 
територия, и да изпратят тези 
оценки на Комисията преди 2012 г. 
Тази информация следва да се 
предостави на разположение на 
обществеността. 

Or. en 

Обосновка 

So far we do not really know how much storage capacity is available in Europe. There are 
different estimations but those are not really precise. However, it is important to clarify how 
much CO2 we can really store. 

 

Изменение  100 
Adam Gierek 

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 

(16) Държавите-членки следва да 
разработят процедури въз основа на 
обективни технически и екологични 
критерии с цел получаване на 
необходимата информация, 
позволяваща подбор на мястото за 
съхранение на CO2. Подобно проучване 
следва да съответства на 
изискванията за предоставяне на 
разрешение. Държавите-членки следва 
да гарантират, че тръжните процедури 
за проучване са отворени за всички 
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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. 

структури, които отговарят на 
задължителните условия и могат да 
докажат съответния капацитет, въз 
основа на публикувани обективни 
критерии. За да се защитят и насърчат 
инвестициите в проучвания за места за 
съхранение на CO2, разрешенията за 
проучване следва да се предоставят за 
райони с ограничена площ за 
съхранение и за ограничен период от 
време, през който титулярът на 
разрешението следва да има запазено за 
това време изключително право, 
гарантирано от държавите-членки. 

Or. pl 

Обосновка 

Invitation-to-tender procedures must permit fair competition, making it possible for 
technically best prepared companies to secure permits. 

 

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

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 

(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 
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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.  

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. В 
случай че не се осъществяват никакви 
дейности, държавите-членки трябва 
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  102 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 

(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 



 

AM\734307BG.doc 21/92 PE409.630v01-00 

 BG 

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.  

капацитет, и че разрешенията се 
предоставят въз основа на публикувани 
обективни и недискриминиращи 
критерии. За да се защитят и насърчат 
инвестициите в проучвания, 
разрешенията за проучване следва да се 
предоставят за ограничена площ и за 
период от време, необходим за 
извършването на дейността, 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. В случай че не 
се извършват дейности, държавите-
членки трябва да гарантират, че 
разрешението за проучване се 
оттегля и може да бъде предоставено 
на друго юридическо лице. 

Or. de 

Обосновка 

Objektive und veröffentlichte Kriterien reichen nicht um eine Nicht - Diskriminierung zu 
sichern, welche jedoch im Binnenmarkt als wichtiges Kriterium sichergestellt werden sollte. 
Ferner ist eine Sicherung der Investitionen und eine Entbürokratisierung sicherzustellen. 

 

Изменение  103 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

(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 
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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.  

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. 

Or. en 

Обосновка 

Permits should be granted on the basis of non-discriminatory criteria. 

 

Изменение  104 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 съоръженията за 
производство на електроенергия. 
Според принципа „замърсителят 
плаща” съоръженията за 
производство на електроенергия 
трябва да заплащат разходите по 
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съхранението на емисиите им на CO2. 
Разрешението за съхранение следва да 
бъде основен инструмент, който да 
гарантира, че са изпълнени 
съществените изисквания на 
директивата и че съответно 
съхранението в геоложки обекти 
протича по безопасен за околната среда 
начин. 

Or. en 

Обосновка 

Power generators should have equal access to the storage capacity. They have to cover the 
full costs of capturing, transporting and storing their CO2 emissions. 

 

Изменение  105 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 в геоложки обекти 
протича по безопасен за околната среда 
начин. Извършените проучвания, 
както и направените инвестиции, 
които са били нужни за тях, 
аргументират очакванията на 
титуляра на разрешението за 
проучване, че той ще бъде 
притежателят на разрешението за 
съхранение. 

Or. en 
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Обосновка 

Create incentives for the carrying out of exploration. 

 

Изменение  106 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 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. Лицето, 
извършващо проучването, което по 
правило е вложило значителни 
инвестиции, следва да бъде 
предпочетено пред конкурентите при 
предоставянето на разрешението 
съхранение. 

Or. de 

Обосновка 

Schafft Anreize für die Durchführung der Exploration. 

 

Изменение  107 
Evangelia Tzampazi 

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 

(17) Местата за съхранение не могат да 
бъдат експлоатирани без разрешение за 
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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.  

съхранение. Разрешението за 
съхранение следва да бъде основен 
инструмент, който да гарантира, че са 
изпълнени съществените изисквания на 
директивата и че съответно 
съхранението в геоложки обекти 
протича по безопасен за околната среда 
начин.  

Or. en 

Обосновка 

This adds more clarity and removes any possibility of a storage site operating without a 
storage permit. 

 

Изменение  108 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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. Контролът 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) Държавите-членки следва да 
имат възможността да представят 
проекторазрешенията за съхранение 
на Комисията за проверка. 

Or. de 
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Обосновка 

Entbürokratisierung und Subsidiarität. 

 

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

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) Държавите-членки следва да 
разполагат с възможността да 
предадат проекторазрешението за 
съхранение на Комисията за проверка.  

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity.  
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Изменение  110 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 провеждане на 
консултация с Комисията. 
Проекторазрешенията за съхранение 
следва да бъдат подавани в 
Комисията, която следва да разполага 
с шест месеца, за да представи 
задължаващо становище. 
Компетентният орган следва да се 
въздържа от вземане на решение 
относно окончателното разрешение, 
преди Комисията да е представила 
своето становище. Разрешение за 
съхранение следва да се предоставя 
само ако задължаващото становище 
на Комисията одобрява това. 
Прегледът на равнище Общност следва 
да спомогне за осигуряване на 
последователност в прилагането на 
изискванията на директивата в цялата 
Общност. 

Or. en 

Обосновка 

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in the 
implementation of the relevant requirements.  
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Изменение  111 
Evangelia Tzampazi 

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) 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, за да се 
вземат предвид евентуални 
трансгранични въпроси, и също така да 
засили общественото доверие в УСВ, 
особено на ранния етап от прилагането 
на директивата. 

Or. en 

Обосновка 

The review of the storage permits at Community level should also take into account possible 
transboundary issues linked to the storage of CO2 in geological formations. 

 

Изменение  112 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) С цел повишаване на 
отчетността и прозрачността на 
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процедурите, свързани с издаването 
на разрешения, държавите-членки 
следва да гарантират, по отношение 
както на процедурите по издаване на 
разрешения за проучвания, така и на 
процедурите по издаване на 
разрешения за съхранение, 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 на Съвета от 
27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната 
среда, изменена с Директива 
2003/35/ЕO на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 май 2003 г. 
Втората от изброените по-горе 
директиви предвижда участие на 
обществеността, що се отнася до 
изготвянето на определени планове и 
програми, свързани с околната среда. 
Освен това тя изменя, по отношение 
на участието на обществеността и 
достъпа до правосъдие, Директиви  
85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, 
както и Директива 2003/4/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 януари 2003 г. относно 
обществения достъп до информация 
за околната среда. 

Or. en 

Обосновка 

The public should have adequate and effective access to information, participation rights and 
access to justice with regard to both exploration and storage permit granting procedures. 
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Изменение  113 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Държавите-членки следва да 
предвидят финансово участие от 
публични фондове в подкрепа на 
частни проекти, свързани с УСВ, само 
когато в тях е ясно предвидено 
адекватно понижаване на 
потреблението на енергия при 
управлението на новите съоръжения, 
благодарение на новите технологии, в 
сравнение с настоящата технология 
за УСВ. 

Or. en 

Обосновка 

To be consistent to the EU overall goal to contribute in reducing GHG emissions and energy 
saving when new technologies will be able to support CCS plants where objectives are to be 
reached by significant reduction of energy consumption, Member States could intervene by 
contributing in providing public funds. 

 

Изменение  114 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да 
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за изтичане или за 
значителни нередности, ако внесените 
от операторите доклади или 
извършените инспекции разкрият 
неизпълнение на условията на 
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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. 

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 

The competent authority shall recover any costs incurred from the former operator. 
Naturally, the terms of such recovery will be defined by each national legal system.  

 

Изменение  115 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 

(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 



 

PE409.630v01-00 32/92 AM\734307BG.doc 

BG 

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. 

следва да поеме отговорността за 
мястото за съхранение и да гарантира, 
че направените от него разходи ще 
бъдат  възстановени от бившия 
оператор, в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“. 

Or. en 

Обосновка 

This system would strengthen the Commission's required 'polluter-pays' principle.  

 

Изменение  116 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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, чрез проверки и 
валидиране, 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 компетентния орган и 
одобрен от него. В случая, свързан със 
съхранение в геоложки обекти под 
морското дъно, наблюдението следва 
допълнително да се адаптира към 
несигурността и оперативните 
затруднения, произтичащи от 
управлението на технология за УСВ в 
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морската среда. 

Or. en 

Обосновка 

Member States should control the quality of monitoring performed by the operator. Further, 
all necessary measures to avoid that CO2 storage causes harm to the marine environment, 
should be taken.  

 

Изменение  117 
Evangelia Tzampazi 

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 на каквато и да 
било форма на живот. 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 компетентния орган и 
одобрен от него. 

Or. en 

Обосновка 

In order to avoid any health implications a possible leakage might have not only on humans 
but also on a variety of ecosystem agents, monitoring should incorporate impacts on all life-
forms. For example it is important to also monitor the impacts on local marine ecosystems as 
any negative impacts could have direct implications for the health of these ecosystems and 
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indirect impacts on humans. Therefore it is essential to review all life-forms. 

 

Изменение  118 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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, 

(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 за 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 
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представен на и одобрен от 
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. 

корективни мерки в случай на 
значителни нередности или изтичания 
въз основа на план за корективни мерки, 
представен на компетентния 
национален орган и одобрен от него. 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, следва да бъдат покрити от 
фонд, съвместно финансиран чрез 
вноските на оператори на места за 
съхранение и съоръжения за 
производство на електроенергия и 
управляван от компетентния орган. В 
случай че няма налична или 
подходяща финансова гаранция, този 
фонд следва да покрива и 
традиционната гражданска 
отговорност във връзка с вреди, 
нанесени на имущество, здраве и т.н. 

Or. en 

Обосновка 

The transport of CO2 should also be covered under Directive 2004/35/EC. Power generators 
and site operators should jointly pay the costs of remedying damage caused by CO2 storage.  
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Изменение  119 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 компетентния орган и 
одобрен от него, 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 100 години след 
затварянето на дадено място за 
съхранение. 

Or. en 

Обосновка 

According to geologists, problems could still occur more than 100 years after closure of a 
storage site. 

 

Изменение  120 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 26 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 

(26) Отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 



 

AM\734307BG.doc 37/92 PE409.630v01-00 

 BG 

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 
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. 

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. 

Or. de 

Обосновка 

Entbürokratisierung und Subsidiarität. 
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Изменение  121 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 
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. 

(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. 

Or. en 
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Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 

 

Изменение  122 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 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 

(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 задължаващо 
становище за проекторешенията за 
одобрение в срок от шест месеца след 
тяхното подаване. Одобрение на 
прехвърлянето от страна на 
компетентните национални органи 
следва да бъде предоставяно само ако 
задължаващото становище на 
Комисията е положително. Както и 
прегледът на проекторазрешенията за 
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. При 
правни условия, сходни на тези, които 
съответстват на процедурата по 
издаване на разрешения, държавите-
членки следва да гарантират 
отчетност и прозрачност при 
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директивата. одобряването на прехвърлянето, като 
осигурят подходящ и ефективен 
достъп до информация, права на 
участие на обществеността и 
достъп до правосъдие за 
обществеността.  

Or. en 

Обосновка 

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in the 
implementation of the relevant requirements.  

 

Изменение  123 
Evangelia Tzampazi 

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 редовните инспекции, 
като наблюдението би могло да се 
намали до ниво, което да дава 
възможност за откриване на 
изтичания или значителни нередности. 
В случай че бъдат открити 
изтичания или значителни 
нередности, компетентният орган 
следва да предприеме необходимите 
корективни мерки. Ако затварянето 
на мястото за съхранение и/или 
прехвърлянето на отговорността са 
били извършени въз основа на неточна 
или невярна информация, операторът 
следва да продължи да носи 
отговорност за разходите по 
корективните мерки и за всички 
вреди, причинени на човешкото здраве 
или на околната среда. Във всички 
останали случаи съответните 
разходи следва да бъдат покрити от 
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фонд, финансиран чрез вноски на 
операторите и управляван от 
компетентния орган. 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring after the transfer of responsibility provides additional security to ensure that 
storage sites continue to behave as predicted, leakages are detected and the necessary 
remediation measure, if needed, can be implemented. 

 

Изменение  124 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 поне 100 
години. В случай че бъдат открити 
изтичания или значителни 
нередности, 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 всички 
вреди, причинени на човешкото здраве 
или на околната среда. Във всички 
останали случаи съответните 
разходи следва да бъдат покрити от 
фонда, съвместно финансиран чрез 
вноски на операторите и 
съоръженията за производство на 
електроенергия и управляван от 
компетентния орган.  

Or. en 
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Обосновка 

According to geologists, problems could still occur more than 100 years after closure of a 
storage site. Power generators and site operators should jointly pay the costs of remedying 
damage caused by CO2 storage.  

 

Изменение  125 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 може да 
се намали, като то следва да бъде 
напълно 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, освен ако няма 
щети, дължащи се на грешка или 
небрежност на оператора, дори ако 
тези щети са се получили едва след 
прехвърлянето, посочено в член 18. 

Or. en 

Обосновка 

It is important that a certain level of monitoring is maintained on the storage site after its 
closure and until the injected CO2 is fully stabilised. 
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Изменение  126 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 да се 
гарантира, че е възможно да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директиви 2003/87/ЕО и 2004/35/EО, и 
задълженията съгласно настоящите 
директиви да се предприемат 
корективни мерки в случай на 
изтичания или значителни нередности.  
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 provision should be provided in order to ensure that the obligations arising from 
the environmental liability Directive (2004/35/EC) are fulfilled. 

 

Изменение  127 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 

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

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 
хранилището. 

Or. en 

Обосновка 

Reduction of costs. 

 

Изменение  128 
Richard Seeber 

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, 

(29) Достъпът до мрежите за пренос и 
местата за съхранение на CO2 следва да 
бъде поставен като условие за навлизане 
или извършване на конкурентна 
дейност 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 
транспортиране и съхранение, който 
вече съществува. Тъй като не 
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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.  

съществува инфраструктура за 
транспортиране и съхранение на CO2, 
обхващаща цялата Общност, 
държавите-членки следва да имат 
възможността да предоставят право 
на освобождаване от регулиран 
достъп на трети страни, за да 
осигурят стимул за инвестиции в 
инфраструктура за CO2. 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 

If the access of third parties to storage sites and transportation networks is made dependent 
on the national obligations to reduce CO2 emissions, this would lead to unequal treatment of 
the operators of storage sites and transportation networks in the various Member States. 
Exemptions from the regulated third party access to CO2 storage sites and transportation 
networks are to be provided. 

 

Изменение  129 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

(29) Достъпът до мрежите за пренос и 
местата за съхранение на CO2 следва да 
бъде поставен като условие за навлизане 
или извършване на конкурентна 
дейност 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 
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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, 
които да позволят бързото уреждане на 
спорове относно достъпа до преносни 
мрежи и места за съхранение на CO2.  

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 да се определят от всяка 
държава-членка, като се прилагат 
целите за честен и открит достъп и като 
се вземе 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 

Power generators should have equal access to the storage capacity. They have to cover the 
full costs of capturing, transporting and storing their CO2 emissions. 
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Изменение  130 
Chris Davies 

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

(29) Прозрачният и 
недискриминационен  достъп до 
мрежите за пренос и местата за 
съхранение на CO2, независимо от 
географското местонахождение на 
потенциалните потребители на 
територията на Европейския съюз, 
следва да бъде поставен като условие за 
навлизане или извършване на 
конкурентна дейност 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, след провеждане на 
консултации с Комисията, като се 
прилагат целите за честен и открит 
достъп и като се вземе предвид, inter 
alia, капацитетът за транспортиране и 
съхранение, който вече съществува или 
съответно може да бъде осигурен, 
както и търсенето на трансгранични 
транзитни потоци CO2. 

Or. en 

Обосновка 

It is important to ensure that operators in Member States such as Greece are not unduly 
disadvantaged by their geographic location or potential limitations on development of 
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storage sites. 

 

Изменение  131 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

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

Or. de 
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Обосновка 

Objektive und veröffentlichte Kriterien reichen nicht um eine Nicht - Diskriminierung zu 
sichern, welche jedoch im Binnenmarkt als wichtiges Kriterium sichergestellt werden sollte. 

 

Изменение  132 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
всички международни споразумения, 
по които държави-членки и/или 
Общността са страни. В този случай 
следва да се прилагат и разпоредбите 
на член 7 от Директива 85/337/EИО.  

Or. en 

Обосновка 

In case of transboundary CO2 transport and/or storage, all requirements of the Directive on 
the assessment of environment effects, and all requirements of international agreements to 
which Member States or the Commission are party, should apply.  
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Изменение  133 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

Operating storage sites should also be registered.  

 

Изменение  134 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
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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 
относно защитата на околната среда 
чрез наказателното право. 

Or. en 

Обосновка 

In order to have the same level of environment and health protection in the whole Community, 
serious violations of the obligations arising from permits granted according to this Directive 
should fall under criminal law in all Member States.  

 

Изменение  135 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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.  
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Or. en 

Обосновка 

The transport of CO2 should also fall under the Directive on environmental liability 
(2004/35/EC). 

 

Изменение  136 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 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.  

(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 
горивни инсталации, следва да бъде 
изменена, за да включи изискването 
новите горивни инсталации с 
капацитет от 200 или повече 
мегавата да могат да получават 
разрешение само ако техните емисии 
паднат под границата от 350 g 
CO2/kWh.  
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Or. en 

Обосновка 

In order to reach our climate ambitions, maximum emission levels have to be set for power 
generators. 

 

Изменение  137 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

Обосновка 

Transport of CO2 should also fall under the requirements set in this Directive. 

 

Изменение  138 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 безопасното за 
околната среда съхранение на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти, с цел да 
допринесе за борбата с изменението 
на климата. 
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Or. en 

Обосновка 

The prime goal when creating a regulatory framework for CCS is to ensure that no health or 
environmental risks will arise.  

 

Изменение  139 
Evangelia Tzampazi 

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 безопасното за 
околната среда съхранение на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти. 

Or. en 

Обосновка 

The European 2007 Spring Council Conclusions urged the Member States and the 
Commission to bring environmentally safe CCS to deployment with new fossil fuel power 
plants, if possible by 2020. 

 

Изменение  140 
Vittorio Prodi 

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 съхранението на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти и за 
съхраняването в почвата на дървени 
въглища от целулозна биомаса. 
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Or. en 

Обосновка 

If it is a Directive on geological storage of CO2, all kind of storage methods should be taken 
in consideration, especially those that do not imply any risk for human health and 
environment. 

 

Изменение  141 
Holger Krahmer 

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 съхранението на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти с цел принос 
към борбата с изменението на 
климата. 

Or. de 

 

Изменение  142 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 съхранението на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти с цел принос 
към борбата с изменението на 
климата. 

Or. de 
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Обосновка 

Diese Ergänzung verdeutlicht das eigentliche Ziel der CO2-Rückhaltung, nämlich den 
Klimaschutz. Die Zielbenennung ist für die Auslegung der weiteren Bestimmungen der 
Richtlinie von Bedeutung. 

 

Изменение  143 
Lambert van Nistelrooij 

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 осигури алтернатива на 
освобождаването на CO2 в 
атмосферата чрез постоянното му и 
безопасно задържане под земята по 
начин, който да предотврати 
отрицателното въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда. 
Съхранението на CO2 в геоложки 
обекти се разглежда единствено като 
процедура „inter partes”, като цели да 
спре изменението на климата 
колкото е възможно по-скоро. 

Or. en 

Обосновка 

The directive can only be regarded as acceptable if it makes provision for the containment of 
CO2 in a manner that is permanent, safe, and should have no negative impacts upon human 
health or the environment. Geological storage of CO2 is not a sustainable, permanent 
solution to climate change but a so called ‘end of pipe solution’. Therefore, it should only be 
seen as an inter partes procedure while converting to low-carbon economy. 
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Изменение  144 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

CO2 has to be stored safely and permanently. 

 

Изменение  145 
Adam Gierek 

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 
негативните последствия за околната 
среда и за жителите в зоната за 
безопасност, обхващаща площта в 
диаметър 500 m от мястото на 
инжектиране. 

Or. pl 

Обосновка 

It is essential to incorporate the notion of 'safety zone'. 
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Изменение  146 
Evangelia Tzampazi 

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 
елиминира негативните последствия за 
околната среда и всеки произтичащ риск 
за човешкото здраве. 

Or. en 

Обосновка 

Stronger wording to allow no room for misinterpretation regarding the goal of the Directive, 
which is the environmentally safe storage of CO2 in a geological formation. 

 

Изменение  147 
Péter Olajos 

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

Or. en 
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Изменение  148 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 ако 
това не е възможно, да намали във 
възможно най-голяма степен 
негативните последствия за околната 
среда и всеки произтичащ риск за 
човешкото здраве. 

Or. de 

Обосновка 

Durch die Ergänzung wird klar gestellt, dass die Schutzrichtung der Richtlinie neben dem 
Klimaschutz in erster Linie die Verhinderung von negativen Umweltauswirkungen ist und nur 
dort, wo eine Verhinderung nicht möglich ist, eine Verringerung ausreichend ist. Insoweit 
wird ein Gleichklang mit anderen vergleichbaren Umweltrichtlinien (Art. 1 IVU-RL) 
hergestellt. 

 

Изменение  149 
Vittorio Prodi 

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 във възможно най-голяма степен 
негативните последствия за околната 
среда и всеки произтичащ риск за 
човешкото здраве. Целта на 
съхраняването на дървени въглища в 
почвата е да се повиши плодородието 
и задържането на вода, както и 
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извличането на въглерод. 

Or. en 

Обосновка 

If this is to be a Directive on geological storage of CO2, all kind of storage methods should be 
taken into consideration, especially those that do not imply any risk for human health and 
environment. 

 

Изменение  150 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 1 - параграф 2 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че съхранението на CO2 в 
геоложки обекти се осъществява, без  
да се застрашава човешкото здраве, 
без да се вреди на околната среда и по-
специално без риск за водата, въздуха, 
почвата, растенията или 
животните. 

Or. en 

Обосновка 

This amendment introduces a provision similar to provisions in other directives, such as the 
waste framework directive, and strengthens the aspects of protection of human health and of 
environmental protection 
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Изменение  151 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

Enhanced hydrocarbon recovery is already done and is an economically viable activity. 
Besides, enhanced hydrocarbon recovery does not necessarily lead to a net emission 
reduction. 

 

Изменение  152 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящата директива не се прилага 
по отношение на съхранение на CO2 в 
геоложки обекти, предприето с цел 
изследователска работа, разработки или 
изпитвания на нови продукти и процеси. 

2. Настоящата директива не се прилага 
по отношение на съхранение на CO2 в 
геоложки обекти, предприето с цел 
изследователска работа, разработки или 
изпитвания на нови продукти и процеси, 
с изключение на съхранението на CO2 
с цел трайно свързване, а също и 
промишленото съхранение под 
залежи на нефт и земен газ с цел 
подобряване на експлоатацията на 
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последните, както и тогава, когато 
това би могло да повлияе на 
подобрението на безопасността на 
труда в богати на метан мини за 
каменни въглища. 

Or. pl 

Обосновка 

Reference is made to the possibility of making active use of CO2 storage in connection with 
techniques for fossil-fuel extraction. 

 

Изменение  153 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящата директива не се прилага 
по отношение на съхранение на CO2 в 
геоложки обекти, предприето с цел 
изследователска работа, разработки или 
изпитвания на нови продукти и процеси.  

2. Настоящата директива не се прилага 
по отношение на съхранение на CO2 в 
геоложки обекти, предприето с цел 
изследователска работа, разработки или 
изпитвания на нови продукти и процеси, 
нито по отношение на съхранението 
в геоложки обекти на CO2 или газови 
смеси, съдържащи CO2, които се 
инжектират с цел и като мярка за 
увеличаване използването на 
въглеводороди на мястото за 
съхранение. 

Or. en 

Обосновка 

It has not been calrified unambiguosly, that injecting CO2 for the purpose of increasing 
exploitation of hydrocarbons (enhanced oil or gas recovery) is exempted from the scope of 
application of the directive or that the directive leaves this eventually to the interpretation by 
the Member States. A clarification is highly desirable.  
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Изменение  154 
Chris Davies 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящата директива не се прилага 
по отношение на съхранение на CO2 в 
геоложки обекти, предприето с цел 
изследователска работа, разработки или 
изпитвания на нови продукти и процеси.  

2. Настоящата директива не се прилага 
по отношение на съхранение на CO2 в 
геоложки обекти, предприето с цел 
изследователска работа, разработки или 
изпитвания на нови продукти и процеси. 
Тя обаче се прилага по отношение на 
демонстрационни и търговски 
проекти с планирано общо съхранение 
от 100 килотона или над 100 
килотона. 

Or. en 

Обосновка 

Intended not to exclude the application of the Directive to commercial CO2 storage projects. 

 

Изменение  155 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 място за 
съхранение, чийто комплекс за 
съхранение се простира извън 
посочения в първи параграф район, не е 
разрешено. Тази разпоредба не важи, 
ако е гарантирано равнище на защита 
за целия комплекс за съхранение, 
сравнимо с настоящата директива.  

Or. de 
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Обосновка 

Geologische Formationen können sich über Tausende von Kilometern erstrecken. Deswegen 
wäre ein Verbot der Speicherung in einer geologischen Formation, die sich über die Grenzen 
der EU hinaus erstreckt, nicht zielführend. Bei der Speicherung in eine Speicherstätte, deren 
Speicherkomplex über die Grenzen der EU hinausführen, ist hingegen sicherzustellen, dass 
das gespeicherte CO2 nicht sanktionslos auf der anderen Seite der Grenze entweichen kann.  

 

Изменение  156 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans  

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. 
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 

According to geological science, the storage of CO2 at a depth of less than 1000 meters 
entails serious risks of leakages. International agreements and requirements for future CO2 
storage should be respected.  

 

Изменение  157 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
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параграф 1 район или извън него, не е 
разрешено.  

Or. en 

Обосновка 

The storage of CO2 in the water column shall not be permitted. 

 

Изменение  158 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 2 - параграф 4 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
4a. Съхранението на CO2 в гъсто 
населени райони не е разрешено. 

Or. en 

Обосновка 

As the technology has never been applied on a large scale, there are still a lot of uncertainties 
concerning the risks for public health. Until we are absolutely sure that there are no 
unacceptable risks, we should not store CO2 under people's feet. 

 

Изменение  159 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „съхранение на CO2 в геоложки 
обекти“ означава инжектиране и 
съхранение на потоци от CO2 в 
подземни геоложки обекти; 

(1) „съхранение на CO2 в геоложки 
обекти“ означава инжектиране и 
съхранение на потоци от CO2 в 
подземни геоложки обекти за 
постоянно или за дълги периоди от 
време в геологически мащаб; 
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Or. en 

Обосновка 

To increase public confidence in CCS's positive effect. 

 

Изменение  160 
Evangelia Tzampazi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „съхранение на CO2 в геоложки 
обекти“ означава инжектиране и 
съхранение на потоци от CO2 в 
подземни геоложки обекти; 

(1) „съхранение на CO2 в геоложки 
обекти“ означава инжектиране и 
безопасно за околната среда 
съхранение на потоци от CO2 в 
подземни геоложки обекти; 

Or. en 

Обосновка 

See justification to Article 1, paragraph 1. 

 

Изменение  161 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

Or. en 
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Обосновка 

Definition of enhanced hydrocarbon recovery. 
 

 

Изменение  162 
Péter Olajos 

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 
определена площ с нейните 
обслужващи съоръжения и 
намиращия се под нея пространствен 
обем, дефиниран по интервала на 
дълбочините, предназначена за 
съхранение на CO2; 

Or. en 

Обосновка 

In our view the terms ’storage site’, ’storage complex’ and ‘geological formation’ are not 
properly used thorough the whole proposal including the definitions in Article 3. The 
Community legislation on nuclear waste gives an excellent basis for this Directive. The term 
“storage site’ implies the storage geographical designation, the designated surface area, the 
underlying spatial volume, its legal protection and in general its service facilities. 

 

Изменение  163 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
определен район в рамките на 
специфичен геоложки обект, използван 
за съхранение на CO2, както и 
свързаните с него наземни 
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съоръжения и съоръжения за 
инжектиране; 

Or. en 

Обосновка 

Some geological formations are very large and could be shared among different countries. It 
should be possible to split up one geological formation in more than one storage sites, so that 
for each one of them a separate permit should be granted. 

 

Изменение  164 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 
определена площ на територията на 
геоложки обект, използвана за 
съхранение на CO2; 

 

Or. de 

Обосновка 

Aus fachlicher Sicht ist eine Speicherstätte ein kleinerer, abgrenzbarer Teil einer größeren 
geologischen Formation, aber normalerweise keine „besondere“ Formation. 

 

Изменение  165 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 
специфична част от геоложки обект, 
който е подходящ за съхранение на 



 

AM\734307BG.doc 69/92 PE409.630v01-00 

 BG 

за съхранение на CO2; CO2; 

Or. en 

Обосновка 

Specification. 

 

Изменение  166 
Urszula Krupa 

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 
определено място в геоложки обект, 
използвано за съхранение на CO2; 

Or. pl 

Обосновка 

'Storage site' is not synonymous with 'geological formation'. CO2 is not stored throughout a 
geological formation; rather, it is stored at specific locations within the formation. 

 

Изменение  167 
Urszula Krupa 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „геоложки обект“ означава 
литостратиграфска единица, в която 
могат да бъдат открити и 
картографирани отделни скални 
пластове; 

(4) „геоложки обект“ означава основна 
литостратиграфска единица, в която 
могат да бъдат открити отделни скални 
пластове, което позволява да се 
изготвят описание и различни 
геоложки карти (напр. геоинженерни 
карти) съгласно приложения І и ІІ; 
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Or. pl 

Обосновка 

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

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

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

 

Изменение  168 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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 измеримо 
изпускане на CO2 от комплекс за 
съхранение към земната повърхност, 
подпочвените води, атмосферата или 
хидросферата, което при 
необходимост е потвърдено чрез 
системи за наблюдение при 
използване на най-добрата налична 
технология; 

Or. en 

Обосновка 

The prime goal is to ensure that the storage of CO2 is environmentally safe and safe for 
human health. Groundwater should be added to this amendment because it is a requirement 
of the Water Framework Directive. 
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Изменение  169 
Péter Olajos 

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 изпускане 
на CO2 от комплекс за съхранение към  
която и да било част на околната 
среда; 

Or. en 

Обосновка 

CO2 that remains in a secondary containment formation outside the complex (this may occur 
because the complex has not been properly defined) should not lead to the surrender of ETS 
permits since the CO2 is still permanently stored. The storage permit would, of course, need 
to be updated.  

 

Изменение  170 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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 изпускане на 
CO2 от комплекс за съхранение, което 
не е незначително; 

Or. en 

Обосновка 

Specification and adoption to the description of the Commission with reference to the IPCC 
special report on CCS. 
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Изменение  171 
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 значимо 
изпускане на CO2 от комплекс за 
съхранение; 

Or. de 

Обосновка 

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

 

Изменение  172 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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 измеримо 
изпускане на CO2 от комплекс за 
съхранение;  

Or. de 

Обосновка 

Die derzeitige Formulierung kann so verstanden werden, als sei auch die Verhinderung des 
Austritts geringster CO2 –Mengen für Betrieb und Beendigung der Speicherung erforderlich. 
Dies ist weder praktisch machbar noch aus sicherheitstechnischen Gründen bzw. aus 
Klimaschutzgründen gerechtfertigt. Es sollte deshalb in der Richtlinie klargestellt werden, 
dass eine „Leckage“ nur dann vorliegt, wenn ein nach dem verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand messbarer Austritt aus dem Speicherkomplex erfolgt. 
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Изменение  173 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 изпускане 
на CO2 от място за съхранение; 

Or. en 

Обосновка 

The storage site should be the point of reference to define leakage, in order to ensure 
maximum integrity and safety.  

 

Изменение  174 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 6 
[OP6NRACTYES] 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „комплекс за съхранение“ означава 
мястото за съхранение и заобикалящите 
го геоложки домени, които могат да 
имат отражение върху общата цялост и 
безопасност на съхранение (напр. 
вторични обекти за задържане); 

(6) комплекс за съхранение“ означава 
мястото за съхранение, обхващащо 
външна част, на която са 
инсталирани съоръжения за 
инжектиране, и подземна част, 
формираща обширни празни 
пространства - карстови кухини или 
порести формации, напр. от камбрия, 
и заобикалящите го геоложки домени, 
които могат да имат отражение върху 
общата цялост и безопасност на 
съхранение; 

Or. pl 

Обосновка 

A storage complex is made up not only of a storage site, but also of a surface section. 
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Изменение  175 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 6 а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a)„хидравличен блок“ свързано по 
хидравличен път поресто 
пространство, в което предаването 
на налягането може да се измери с 
технически средства и което е 
ограничено от бариери за потоците 
(разломи, солни масиви, литоложки 
граници), излаз или разкритие на 
формацията. 

Or. de 

Обосновка 

Mehrere Speicherstätten können in einer Struktur liegen, die man hydraulische Einheit nennt. 
Die Hydraulische Einheit geht räumlich über einen „Speicherkomplex“ i.S. der Definition in 
Art. 3 (6) hinaus. Innerhalb einer solchen Struktur sind starke gegenseitige Beeinflussungen 
paralleler Injektionsbetriebe möglich. Daher dürfen dort Speichergenehmigungen zeitlich 
parallel nur an jeweils einen Betreiber erteilt werden.  

 

Изменение  176 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „проучване“ означава оценка на 
потенциалните комплекси за съхранение 
посредством специфична процедура, 
включваща дейности като извършване 
на геоложки изследвания чрез физични 
или химични средства и сондиране с цел 
събиране на геоложка информация за 
пластовете в потенциален комплекс 

(7) „проучване“ означава използване на 
разработени процедури за проучване 
на потенциалните комплекси за 
съхранение, базиращи се на обективни 
технически и екологични критерии, 
включващи дейности като извършване 
на геоложки изследвания чрез физични 
или химични средства и сондиране, 
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за съхранение; имащи за цел събиране на информация 
за геоложките пластове в зоната на 
потенциалния комплекс за съхранение; 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment defines 'exploration' more precisely. 

 

Изменение  177 
Péter Olajos 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „проучване“ означава оценка на 
потенциалните комплекси за съхранение 
посредством специфична процедура, 
включваща дейности като извършване 
на геоложки изследвания чрез физични 
или химични средства и сондиране с 
цел събиране на геоложка информация 
за пластовете в потенциален комплекс 
за съхранение; 

(7) „проучване“ означава оценка на 
потенциалните комплекси за съхранение 
посредством специфична процедура, 
включваща дейности като извършване 
на геофизично изследване и сондиране 
с цел събиране на геоложка информация 
за пластовете в потенциален комплекс 
за съхранение; 

Or. en 

Обосновка 

The term ‘geophysical survey’ is appropriate for these deep reservoirs in question instead of 
geological surveys. In addition, the notion “by physical or chemical means” is redundant. 
Therefore, we suggest deleting these words.  
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Изменение  178 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

No permits should be given for the exploration of sites, unless the site is absolutely safe. 

 

Изменение  179 
Adam Gierek 

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, което се 
издава от компетентния орган на 
държавата-членка в съответствие с 
изискванията на националното право и 
настоящата директива; 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment defines more precisely the authority issuing an exploration permit. 
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Изменение  180 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
за производство на електроенергия) и 
управлява или контролира 
транспортирането на CO2 до 
мястото за съхранение, или на което 
са били предоставени решаващи 
икономически правомощия по 
отношение на техническото 
функциониране на преносната мрежа 
в съответствие с националното 
законодателство; 

Or. en 

Обосновка 

Transport operator is defined and should be fully unbundled from the storage site operator 
and the power generator. 

 

Изменение  181 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 

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

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 

A storage permit should include all the elements set out in Article 9. 

 

Изменение  182 
Evangelia Tzampazi 

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 
всяка промяна, която може да има 
значими последствия за околната среда 
или човешкото здраве; тази промяна 
би могла да се определи като 
резултата от сравнение между някои 
определящи стойности (тоест 
стойности като pH, степента на 
киселинност или алкалност на даден 
разтвор), получени преди 
инжектирането на CO2 и след него; 

Or. en 

Обосновка 

The comparison of certain determinant values between the situation “before” and “after” the 
injection of CO2 in the storage site could provide with scientific certainty when interpreting 
the terms “changes” and “significance”. “Pre-injection” background data will be compared 
with the “after” which is data from the normal operation of the storage site phase, allowing 
for any differentiation to be easily perceived and evaluated. The determinants used should be 
significant descriptors of the environment and safety (i.e. such as pH).  
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Изменение  183 
Péter Olajos 

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 
всяка предложена/планирана промяна 
в проекта или експлоатацията, която 
може да има значими последствия за 
околната среда или човешкото здраве; 

Or. en 

Обосновка 

The text is not clear in these definitions of ’substantial change’ and ’significant irregularity’ 
whether the difference in between these two terms is that one is deliberate while the other is 
just a consequence. 

 

Изменение  184 
Adam Gierek 

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 
последствия за здравето на жителите 
в зоната за безопасност, както и за 
околната среда на повърхността и под 
повърхността в геоложкия район на 
съхранението; 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment is important because it spells out the notion of 'substantial change'. 

 



 

PE409.630v01-00 80/92 AM\734307BG.doc 

BG 

Изменение  185 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 вредни 
последствия за околната среда или 
човешкото здраве; 

Or. en 

Обосновка 

A change which may harm public health should also be seen as a substantial change. 

 

Изменение  186 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Text proposed by the Commission Amendment 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Die Änderung dient der Angleichung an die Begrifflichkeiten, wie sie Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 
Abs. 2 verwendet. 
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Изменение  187 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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, и който 
не съдържа корозивни вещества като 
H2S и SO2; 

Or. en 

Обосновка 

CO2 streams should be as pure as possible and should not contain corrosive substances, as 
these entail increased risks, both during transport and during storage. 

 

Изменение  188 
Evangelia Tzampazi 

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, произтичащ от процесите на 
улавяне на въглероден двуокис, който е 
съставен от не по-малко от 99,9% 
въглероден двуокис; 

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменение  189 
Adam Gierek 

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 
продукти, получени при процеса на 
изгаряне на изкопаеми горива, 
съдържащ най-малко 90% въглероден 
двуокис; 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment makes the text more precise. 

 

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

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
състоянието на самото място, която 
поражда риск от изтичане; 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение, в 
състоянието на самото място или във 
функционирането на комплекса за 
съхранение, която съществено 
увеличава риска от изтичане; 

Or. en 
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Обосновка 

Both aspects related to the injection operations and the evolution of the storage complex are 
complementary. 

 

Изменение  191 
Lambert van Nistelrooij 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
състоянието на самото място, която 
поражда риск от изтичане; 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
комплекса за съхранение, която 
увеличава риска от изтичане; 

Or. en 

 

Изменение  192 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
състоянието на самото място, която 
поражда риск от изтичане; 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
състоянието на самото място, която 
поражда риск от изтичане или риск за 
околната среда или човешкото здраве; 

Or. en 

Обосновка 

The prime goal is to ensure that the storage of CO2 is environmentally safe and safe for 
human health. 
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Изменение  193 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
състоянието на самото място, която 
поражда риск от изтичане; 

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или в 
състоянието на самото място, която 
поражда риск от изтичане или риск за 
околната среда или човешкото здраве;  

Or. de 

Обосновка 

Ausgehend vom Zweck der geologischen Speicherung (Art. 1 Abs. 2) und der Reichweite von 
Art. 4 Abs. 2 muss die Definition der wesentlichen Unregelmäßigkeit auch Risiken für die 
Umwelt oder die Gesundheit abdecken, die neben den Risiken für Leckagen bestehen könnten. 
Der Schutz von Umwelt und Gesundheit spielt nicht nur bei der Auswahl der Speicher, 
sondern auch beim Betrieb und bei etwaigen Korrekturmaßnahmen eine Rolle und ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die öffentliche Akzeptanz. 

 

Изменение  194 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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 
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Обосновка 

Corrective measures should not minimise but stop leakages. Small annual leakages can have 
large effects after some time. If a closed storage site has an annual leakage of, e.g. 1 %, then 
all stored CO2 would leak into the atmosphere after a few decades.  

 

Изменение  195 
Evangelia Tzampazi 

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. en 

Обосновка 

The goal of the Directive being the environmentally safe use of the CCS technology that 
would help address climate change considerations by mitigating GHG emissions, the 
corrective measures should aim at preventing or stopping the release of CO2 from the storage 
site.  

 

Изменение  196 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „затваряне“ на място за съхранение 
на CO2  означава окончателно 
прекратяване на инжектирането на CO2 
във въпросното място за съхранение; 

(18) „затваряне“ на място за съхранение 
на CO2  означава окончателно 
прекратяване на инжектирането на CO2 
във въпросното място за съхранение, 
включително мерки по 
демонтирането, като демонтаж на 
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съоръжението за инжектиране и 
запечатване на мястото за 
съхранение; 

Or. de 

Обосновка 

Der Begriff Schließung beinhaltet in bergbaulichem Zusammenhang die Rückbauaktivitäten 
und sollte daher hier ebenso verwendet werden. Im folgenden Text wird der Begriff nicht 
einheitlich verwendet: z.T. lediglich als „Einstellung des Injektionsbetriebs“ wie auch in der 
Definition Abs. 18 und in anderen Zusammenhängen auch inkl. der Rückbauaktivitäten.  

 

Изменение  197 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „затваряне“ на място за съхранение 
на CO2 означава окончателно 
прекратяване на инжектирането на CO2 
във въпросното място за съхранение; 

(18) „затваряне“ на място за съхранение 
на CO2 означава прекратяване на 
инжектирането на CO2 в геоложката 
зона на комплексите за съхранение и 
елиминиране на евентуалните 
изтичания чрез запечатването на 
местата на изтичане на CO2; 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment more precisely defines 'closure' of a CO2 storage site. 
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Изменение  198 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 3 - точка 20 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) „преносна мрежа“ означава 
мрежата от тръбопроводи, 
включително свързаните с нея 
компресорни станции, за пренос на 
CO2 към мястото за съхранение. 

(20) „преносна мрежа“ означава 
съоръжение, състоящо се от мрежи 
от тръбопроводи заедно с вентилите, 
резервоарите и помпите, включително 
компресорните станции, за пренос на 
CO2 към комплекса за съхранение, 
както и от цистерни за индивидуален 
транспорт. 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment defines 'transport network' more precisely. 

 

 

Изменение  199 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) „готови за улавяне съоръжения” 
означава горивна инсталация [с 
капацитет от 300 мегавата 
(топлоенергия) или повече], която 
разполага с подходящо пространство 
на мястото на инсталацията за 
необходимото оборудване за улавяне и 
сгъстяване на CO2, и където 
наличието на подходящи места за 
съхранение и подходящи 
транспортни съоръжения е било 
оценено по подобаващ начин. 
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Or. en 

Обосновка 

The definition would be necessary for the Polish proposal of changes to the text of Article 35a 
and deletion of Article 32. 

 

Изменение  200 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

 

Изменение  201 
Péter Olajos 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20б) „наблюдение” означава 
събирането на данни и задълженията 
за отчетност, по всички възможни 
начини, които са описани в 
приложение I, за да се гарантира 
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безопасното за околната среда 
съхранение на CO2, на три етапа:  

 a) данни отпреди инжектирането 
или изходни данни;  

 б) по време на инжектирането или по 
време на експлоатацията на мястото 
за съхранение; както и  

 в) задължения за наблюдение при 
затварянето и след затварянето или 
постоянни задължения за 
наблюдение.  

 Всички етапи на наблюдението  
следва да подлежат на подходящи и 
отделни процедури за проверка и 
валидиране, в съответствие с 
изискванията на настоящата 
директива; 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring is the process of checking to ensure:  

a. a “set limit” is met,  

b. recording that this monitoring activity occurred, and 

c. reporting of the results. 

 

Изменение  202 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20б) „наблюдение” означава 
събирането на данни и задълженията 
за отчетност, в съответствие с 
приложение I, за да се гарантира 
безопасното за околната среда 
съхранение на CO2, на три етапа:  
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 a) данни отпреди инжектирането 
или изходни данни;  

 б) по време на инжектирането или по 
време на експлоатацията на мястото 
за съхранение; както и  

 в) задължения за наблюдение при 
затварянето и след затварянето или 
постоянни задължения за 
наблюдение.  

 Всички етапи на наблюдението  
следва да подлежат на подходяща и 
отделна проверка.  

Or. en 

Обосновка 

Monitoring should be conceived as the process of checking to ensure that the goal of the CCS 
process is achieved and that recording this monitoring activity has occurred. Monitoring of 
the process plays a vital role both for ensuring public acceptance of CCS and the 
environmentally safe use of the technology in order to meet the main goal that is the 
mitigation of CO2 emissions. 

 

Изменение  203 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20в) „проверка” е процесът, чрез 
който се гарантира, че са въведени 
правилните – според научните знания 
– процедури за наблюдение; 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring should be accompanied by verification and validation, in order to ensure the 
safety of the site.  
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Изменение  204 
Vittorio Prodi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20г) „дървени въглища” означава 
въглеродната структура, която се 
получава от пиролитичната 
обработка на целулозна биомаса. 

Or. en 

 
Изменение  205 
Vittorio Prodi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20д) „почва” е повърхностният слой 
на земната екосистема, който 
поддържа растителността. 

Or. en 

 
Изменение  206 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20е) „демонстрационни проекти” 
означава проекти, които са 
предназначени да демонстрират до 
2014 г. безопасното за околната среда 
приложение в дългосрочен план на 
съхранението на CO2 в геоложки 
обекти, в съответствие с 
изискванията на настоящата 
директива. 
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Or. en 

Обосновка 

The demonstration projects stated in the 2007 and 2008 Spring Council Conclusions will 
provide for the necessary practical experience with regard to the deployment of CCS 
technology in industrial level.  

 

Изменение  207 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20ж) „валидиране” е процесът, чрез 
който се гарантира, че 
„установените граници” адекватно 
контролират рисковете от изтичане 
на CO2 и от вредни последици за 
околната среда или общественото 
здраве и безопасност; 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring should be accompanied by verification and validation, in order to ensure the 
safety of the site.  

 
 


