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Изменение  208 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки запазват правото си да 
определят районите, измежду които могат 
да бъдат подбрани места за съхранение в 
съответствие с изискванията на настоящата 
директива. 

1. Държавите-членки запазват правото си да 
определят и наблюдават районите, 
измежду които могат да бъдат подбрани 
места за съхранение в съответствие с 
изискванията на настоящата директива и 
въз основа на цялостно геоложко 
изследване. 

Or. pl 

Обосновка 

The amendment adds the important element of a full geological survey. 

 

Изменение  209 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки запазват правото си да 
определят районите, измежду които могат 
да бъдат подбрани места за съхранение в 
съответствие с изискванията на настоящата 
директива. 

1. Държавите-членки запазват правото си да 
определят районите, измежду които могат 
да бъдат подбрани места за съхранение в 
съответствие с изискванията на настоящата 
директива. Това включва правото на 
държавите-членки да не позволяват 
съхранение в определени части от своята 
територия или на цялата си територия. 

Or. en 

Обосновка 

This sentence has to be included for the purpose of clarifying the rights of Member States. 
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Изменение  210 
Evangelia Tzampazi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Article 4 - paragraph 1 a (new) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. До 1 януари 2011 г. държавите-членки 
представят на Комисията подробни 
данни относно своя настоящ капацитет 
за съхранение на CO2 .  

Or. en 

Обосновка 

When considering the future use of the CCS technology, it is vital to base all decisions on 
detailed and accurate information, among others on the actual storage capacity at the 
different MS. Therefore, the MS should submit relevant information to the Commission by 1st 
January 2011. 

 

Изменение  211 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

CO2 storage should not directly compete with other energy-related uses, such as the use of 
geothermal sources. 

 

Изменение  212 
Jerzy Buzek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

2. Един геоложки обект се избира за място 
за съхранение единствено ако според 
предложените условия на използване няма 
предварителни данни за значим риск от 
изтичане, който може да има 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда. 

Or. en 

Обосновка 

Vattenfall in principle supports Amendment 21 tabled by Chris Davies because it is much 
clearer than the Commissions proposal. Although one should know that there will never be a 
100 % certainty of no leackage. Therefore the Commissions proposal to qualify the risk of 
leakage should be reintroduced into the text (underlined). 

 

Изменение  213 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Един геоложки обект се избира за място 
за съхранение единствено ако според 

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

на критериите, посочени в приложение I, 
показва, че няма риск от изтичане, както и 
липсата на отрицателни последствия за 
околната среда и здравето, при 
предложените условия на използване. 

Or. en 

Обосновка 

Risk assessment is mentioned in Articles 4&3 and it is a very important element for the 
selection of a geological formation as a storage site. This provision should therefore explicitly 
refer to criteria specified in Annex I as regards the selection of storage site. The risk of even a 
minor leakage is unacceptable. 

 

Изменение  214 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Die Einfügung von „keine wesentlichen Risiken“ dient dazu, die insgesamt etwas unbestimmt 
und schwer anwendbar wirkende bisherige Formulierung von Abs. 2 zu straffen. Die 
Änderung soll daher teilweise der sprachlichen Klarstellung dienen, teilweise aber auch 
dazu, dass bei Auswahl der Speicherstätte ein hohes Maß an Leckagesicherheit und damit der 
Schutz von Umwelt und Gesundheit gewährleistet ist.  

 



 

AM\734310BG.doc 7/80 PE409.631v01-00 

 BG 

Изменение  215 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

The selection of a storage site plays a very important role in order to ensure that the CO2 will 
remain safely stored without any adverse impacts to the environment or human health. It is 
therefore necessary to ensure that there is no risk of leakage presumed under the proposed 
conditions and no negative environmental or health impacts are likely to occur. 

 

Изменение  216 
Lambert van Nistelrooij 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

The requirement must be more definite than proposed by the Commission. “Significant” 
leaves room for risks.  
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Изменение  217 
Péter Olajos 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

2. Един геоложки обект се избира за място 
за съхранение единствено ако според 
предложените условия на използване не 
съществува значим риск от изтичане, ако не 
съществува риск от на значими 
последствия за околната среда и здравето, и 
ако мястото може да бъде обект на 
прецизен мониторинг. 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring is equally important in selecting the site so that we suggest to insert a new text at 
the end of the paragraph. 

 

Изменение  218 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

2. Без да се накърняват разпоредбите на 
параграф 1, един геоложки обект се избира 
за място за съхранение единствено ако 
според предложените условия на 
използване не съществува значим риск от 
изтичане, ако няма вероятност от 
възникване на значими последствия за 
околната среда и здравето, и ако 
пригодността на обекта да бъде 
използван за място за съхранение е била 
установена в съответствие с параграф 3.  

Or. en 
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Обосновка 

The links between these two paragraphs on the one hand and the link to paragraph 1 should 
be made more explicit. 

 

Изменение  219 
Jerzy Buzek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Пригодността на един геоложки обект за 
използване като място за съхранение се 
определя посредством характеризиране и 
оценка на потенциалния комплекс за 
съхранение и заобикалящия го район в 
съответствие с критериите, посочени в 
приложение І. 

3. Пригодността на един геоложки обект за 
използване като място за съхранение се 
определя посредством характеризиране и 
оценка на потенциалния комплекс за 
съхранение и заобикалящия го район в 
съответствие с критериите, посочени в 
приложение І и посредством прилагане на 
най-добри практики и насоки, които 
следва да бъдат разработени от 
Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

As much as we think that such a best practice manual could be a helpful tool to assist competent 
authorities in the Member States, Vattenfall rejects the idea of making it binding before it even exists. 
In order not to create additional risks for delay it must be made sure that the Commission would 
deliver in due time. Vattenfall therefore suggests either to introduce a certain deadline to ensure that 
the commission will get the job done or not to vote for the Amendment 22 by Chris Davies.  

 

Изменение  220 
Péter Olajos 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Пригодността на един геоложки обект за 
използване като място за съхранение се 
определя посредством характеризиране и 
оценка на потенциалния комплекс за 

3. Пригодността на един геоложки обект за 
използване като място за съхранение се 
определя посредством характеризиране и 
оценка на потенциалния комплекс за 
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съхранение и заобикалящия го район в 
съответствие с критериите, посочени в 
приложение І. 

съхранение и на засегнатия район или 
район на въздействие, в съответствие с 
критериите, посочени в приложение І. 

Or. en 

Обосновка 

The term ’surrounding area’ is not well defined while ’affected/impact area’ is commonly 
used in other environmental legislation. Hungary suggests changing ’surrounding area’ to 
any of the two alternatives.  

 

Изменение  221 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 – параграф 3 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Настоящата директива не засяга 
основните икономически интереси на 
държавите-членки, свързани с 
резервоарите за въглеводород. 

Or. en 

Обосновка 

This paragraph has to be included for the reasons of clarifying the rights of MS. 

 

Изменение  222 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 – параграф 3 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите-членки извършват 
реалистична оценка на наличния на 
тяхна територия капацитет за 
съхранение. Държавите-членки 
изпращат съответните оценки на 
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Комисията преди 2012 г. Тази 
информация се предоставя на 
разположение на обществеността. 

Or. en 

Обосновка 

So far we do not know how much storage capacity is available in Europe. There are different 
estimations but they are not really precise. It is important to know how much CO2 we can 
really store. 

 

Изменение  223 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 4 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 Картографиране 

 До 2010 г. държавите-членки изготвят 
карти, които отразяват реалните 
капацитети за съхранение на CO2  на 
съответните им територии. 

Or. de 

Обосновка 

Zur Beschleunigung der Umsetzung der erstellen die Mitgliedstaaten Übersichtskarten über 
die CO2-Speicherkapzitäten. 

 

Изменение  224 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите-членки гарантират, че 2. Държавите-членки гарантират, че 
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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. 

процедурата за подаване на оферти и 
предоставянето на разрешения за 
проучване за потенциални места за 
съхранение на CO2 са отворени за всички 
структури, притежаващи необходимото 
разрешение и капацитет, и че разрешенията 
се предоставят въз основа на предишни 
научни проучвания и изследвания, в т.ч. 
цялостно геоложко проучване и 
публикувани технологични и екологични 
критерии. 

Or. pl 

Обосновка 

The Member States' role also includes launching tender procedures for exploration work, 
ensuring that all authorised persons can take part and that the criteria selected take due 
account of a scientific geological survey. 

 

Изменение  225 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Objektive und veröffentlichte Kriterien reichen nicht um eine Nicht - Diskriminierung zu 
sichern, welche jedoch im Binnenmarkt als wichtiges Kriterium sichergestellt werden sollte. 
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Изменение  226 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Permits have to be granted of the basis of non-discriminatory criteria. 

 

Изменение  227 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите-членки гарантират, че 
гледните точки на обществеността 
надлежно се вземат предвид по време на 
процеса по предоставяне на разрешение 
за проучване. За целта, държавите-
членки гарантират, че обществеността 
и нейните членове имат подходящ и 
ефективен достъп до информация, право 
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, 
във вида, в който е изменена от 
Директива 2003/35/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. 
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за осигуряване участието на 
обществеността при изготвянето на 
определени планове и програми, 
отнасящи се до околната среда, и за 
изменение по отношение на участието 
на обществеността и достъпа до 
правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 
96/61/ЕО на Съвета, както и на 
Директива 2003/4/ЕО 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. 

 

Изменение  228 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ.  

 Срокът на валидност на разрешението за 
проучване не превишава времето, 
необходимо за провеждането на 
дейността, за която разрешението за 
проучване е било издадено. 
Компетентните органи могат да 
подновят разрешението за проучване, ако 
неговият срок на валидност е 
недостатъчен за приключването на 
съответната дейност и дейността е 
била проведена в съответствие с 
разрешението за проучване.  

Or. de 
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Обосновка 

Die vorgeschlagene Geltungsdauer reicht nach den langjährigen Erfahrungen mit der 
Erkundung des Untergrundes im Hinblick auf Rohstoffe und Gasspeichermöglichkeiten nicht 
aus. In so kurzen Zeiträumen ist die umfangreiche Datenerhebung, insbesondere wegen des 
zu betretenden technischen Neulandes, die notwendige Abstimmung mit Grundstückseignern 
und die Abarbeitung vielfältiger genehmigungsrechtlicher Fragen nicht schaffbar.  

 

Изменение  229 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization of the exploration permit procedure and indemnification of investments. 

 

Изменение  230 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за период 

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

от най-много три години, и могат да бъдат 
подновявани всеки път за три години, за 
толкова дълъг срок, колкото е нужен за 
изпълнението на проучването на 
евентуалното място за съхранение.  

Or. en 

Обосновка 

Two(plus two) years is not enough time to effectively explore CO2 storage. 

 

Изменение  231 
Péter Olajos 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Selection of a potential storage site requires a long and meticulous exploration in order to 
avoid potential risks of leakage and negative environmental and health impacts which are 
likely to occur. 

 

Изменение  232 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за период 

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

от най-много две години, и могат да бъдат 
подновени веднъж за период от най-много 
две години. 

Or. en 

Обосновка 

A longer term of the exploration permit is required under all circumstances. The present 
directive proposal does not take into consideration at all existing  permits or permits to be 
eventually granted for the exploration, production or geological storage of hydrocarbons. It 
should therefore be provided, that in case of a valid permits for hydrocarbons, the owner of 
the permit will also be granted the right for exploration of CO2 storage sites.  

 

Изменение  233 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4. Ако титулярът на разрешение за 
проучване подаде заявление за разрешение 
за съхранение за проучваното място, той 
се ползва с предимство пред всички други 
заявители при условие че са налице 
условията за издаване на разрешение 
съгласно член 6.  

Or. de 

Обосновка 

Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher, dass der Explorierende, der in der Regel erhebliche 
Investitionen getätigt haben wird, bei der Erteilung der Speichergenehmigung gegenüber 
Konkurrenten bevorzugt wird. Die in diesem Zusammenhang im Vorentwurf vorgeschlagene 
„Umwandlung“ der Explorations- in eine Speichergenehmigung könnte indes dahingehend 
missverstanden werden, dass die Umwandlung unabhängig davon erfolgt, ob auch Voraussetzungen 
der Speichergenehmigung vorliegen. Diese Formulierung sollte deshalb nicht verwendet werden. 
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Изменение  234 
Norbert Glante 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4. Титулярът на разрешение за проучване 
има изключителното право да извършва 
проучване за потенциален комплекс за 
съхранение на CO2. Държавите-членки 
гарантират, че през периода на валидност на 
разрешението не са разрешени влизащи в 
конфликт употреби на комплекса. Ако 
титулярът на разрешение за проучване 
подаде заявление за разрешение за 
съхранение след приключване на 
успешното проучване, това заявление се 
ползва с преференциално отношение. 

Or. de 

Обосновка 

Explorationsunternehmen investieren betächtliche Mittel in die Untersuchung des 
Untergrundes und tragen das Risiko eines negativen Untersuchungsergebnisses. Diese 
Änderung soll die Bereitschaft, Untersuchungen im Untegrund im Hinblick auf die Eignung 
für die CO2-Speicherung durchzuführen, fördern. 

 

Изменение  235 
Jerzy Buzek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4. Титулярът на разрешение за проучване 
има изключителното право да извършва 
проучване за потенциален комплекс за 
съхранение на CO2. Държавите-членки 
гарантират, че използването на комплекса 
през периода на валидност на разрешението 
няма отрицателно въздействие върху 
разрешената употреба на района с цел 
проучване, производство, разработване 
или съхранение на въглеводороди, въглища 
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или други минерални ресурси.  

Or. en 

Обосновка 

This amendment further clarifies the Rapporteur’s proposal in amendment 25. makes the text 
consistent with amendment 19 by the rapporteur. The EU should ensure that the rights and 
interests of oil, gas, coal, and other mineral resource operators and license holders have 
sufficient protection in this regard, as energy security remains a critical issue for all 
countries and the companies that are operating within those titles. 

 

Изменение  236 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Exploration is linked to high costs. In order to create incentives for investments, it is 
necessary to ensure that the successful carrying out of the exploration is connected with a 
CO2 storage permit. 
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Изменение  237 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 5 – параграф 4 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. На титуляр на разрешение за 
проучване, производство или съхранение 
на въглеводороди може да бъде дадено 
изключителното право да извършва 
проучване на геологичния комплекс в 
оглед съхранение на CO2  в района, 
обхванат от разрешение за проучване, 
производство или съхранение на 
въглеводороди, без да подлежи на 
ограниченията и условията по параграф 
2. Държавите-членки гарантират, че 
използването на комплекса за съхранение 
през периода на валидност на 
разрешението за проучване с цел 
съхранение на CO2 няма отрицателно 
въздействие върху разрешената употреба 
на района с цел проучване, производство, 
разработване или съхранение на 
въглеводороди. 

Or. en 

Обосновка 

A longer term of the exploration permit is required under all circumstances. The present 
directive proposal does not take into consideration at all existing  permits or permits to be 
eventually granted for the exploration, production or geological storage of hydrocarbons. It 
should therefore be provided, that in case of a valid permits for hydrocarbons, the owner of 
the permit will also be granted the right for exploration of CO2 storage sites.  

 

Изменение  238 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 5 – параграф 4 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Наблюдението преди инжектиране 
следва да бъде предложено и включено в 
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разрешението за проучване.  

Or. en 

Обосновка 

Pre-injection monitoring is very important to ensure that there is relevant data available, and 
thus proper monitoring later.  

 

Изменение  239 
Evangelia Tzampazi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 5 – параграф 4 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Наблюдението преди инжектиране 
следва да бъде  считано за неразделна 
част от разрешението за проучване и да 
бъде съответно предложено. 

Or. en 

Обосновка 

In order to achieve a high level evaluation of a specific storage site it is essential to collect 
the necessary background data during a lengthy period of time. For that reason the time 
during the exploration can provide with valuable data that can be used as basis for  the  pre-
injection monitoring. 

 

Изменение  240 
Anders Wijkman 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5a 

 Забрана за нов капацитет за генериране 
на електроенегия с високи емисии на CO2 
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 Държавите-членки не разрешават нови 
инсталации за генериране на 
електроенергия, когато експлоатацията 
на последните би довела до емисии на CO2  
в атмосферата над 400 грама на киловат 
час произведена енергия. 

Or. en 

Обосновка 

To limit CO2 emissions from power generation is the most critical challenge ahead. All 
efforts must be made to encourage low-carbon power generation. When new installations are 
planned, based on fossil fuels, the most efficient use possible must be encouraged, such as co-
generation. 

 

Изменение  241 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. pl 

Обосновка 

The substance of this paragraph is already included in new paragraph 5(2). 
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Изменение  242 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Power generators should have equal access to the storage capacity. 
 

 

Изменение  243 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 



 

PE409.631v01-00 24/80 AM\734310BG.doc 

BG 

Обосновка 

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

 

Изменение  244 
Vittorio Prodi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите-членки осигуряват 
правилното прехвърляне на дървени 
въглища в почвите, както и подходящото 
изчисляване на произтичащите от това 
кредити за емисии.  

Or. en 

 

Изменение  245 
Norbert Glante 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Държавите-членки гарантират, че 
мястото за съхранение няма да се 
оперира едновременно от двама или 
повече оператори. Трябва да се гарантира 
равният достъп на потенциални 
ползватели до мястото за съхранение. 

Or. de 

Обосновка 

Diese Regelung dient dazu, die Nutzung einer Speicherstätte durch nur einen Betreiber 
sicherzustellen, um Abgrenzungsfragen hinsichtlich Zuständigkeit und Haftung zu vermeiden. 
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Изменение  246 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. През периода на валидност на 
разрешението за съхранение неговият 
титуляр има изключителното право на 
съхранение в мястото на съхранение. 

Or. de 

Обосновка 

Der Vorschlag stellt – parallel zu Art. 5 Abs. 4 – sicher, dass dem Inhaber der 
Speichergenehmigung das exklusive Speicherrecht für die Speicherstätte zukommt. 

 

Изменение  247 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Титулярът на разрешение за 
съхранение има изключителното право 
да съхранява CO2 на мястото за 
съхранение. Държавите-членки 
гарантират, че през периода на 
валидност на разрешението за 
съхранение не са разрешени влизащи в 
конфликт употреби на мястото за 
съхранение. 

Or. de 

Обосновка 

Necessity to classify competences and the reponsbility for risks. 
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Изменение  248 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. На титуляр на разрешение за 
проучване, производство или съхранение 
на въглеводороди може да бъде издадено 
разрешение за съхранение в района, 
обхванат от разрешение за проучване, 
производство или съхранение, без да 
подлежи на ограниченията и условията 
по параграф 2. Държавите-членки 
гарантират, че използването на 
комплекса за съхранение няма 
отрицателно въздействие върху 
разрешената употреба на района с цел 
проучване, производство, разработване 
или съхранение на въглеводороди. 

Or. en 

Обосновка 

The present directive proposal does not take into consideration at all existing permits or  permits to be 
eventually granted  for the exploration, production or geological storage of hydrocarbons. It should 
therefore be provided, that in case of a valid permit for hydrocarbons, the owner of the permit may 
also obtain a storage permit for CO2. Furthermore, when granting storage permits, the holder of an 
exploration permit according to Art. 5 is to be preferred.  

 

Изменение  249 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. На титуляра на разрешение за 
проучване, в съответствие с член 5, се 
издава разрешение за съхранение без да 
подлежи на ограниченията и условията 
по параграф 2, в случай че е изпълнил 
изискванията на разрешението за 
проучване. 
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Or. en 

Обосновка 

The present directive proposal does not take into consideration at all existing permits or  permits to be 
eventually granted  for the exploration, production or geological storage of hydrocarbons. It should 
therefore be provided, that in case of a valid permit for hydrocarbons, the owner of the permit may 
also obtain a storage permit for CO2. Furthermore, when granting storage permits, the holder of an 
exploration permit according to Art. 5 is to be preferred.  

 

Изменение  250 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 7 − встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заявленията пред компетентния орган за 
издаване на разрешения за съхранение 
включват следната информация:  

Заявленията пред компетентния орган за 
издаване на разрешения за съхранение 
включват най-малко следната информация: 

Or. de 

Обосновка 

Die Einfügung gründet auf der Formulierung der Deponierichtlinie und stellt sicher, dass die 
Richtlinie lediglich die Mindestvoraussetzungen für den Genehmigungsantrag festlegt und die 
Mitgliedstaaten bei Bedarf auch weitere Unterlagen fordern können. 

 

Изменение  251 
Norbert Glante 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 7 − встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заявленията пред компетентния орган за 
издаване на разрешения за съхранение 
включват следната информация:  

Заявленията пред компетентния орган за 
издаване на разрешения за съхранение 
включват най-малко следната информация:  

Or. de 
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Обосновка 

Diese Ergänzung stellt sicher, dass die Richtlinie lediglich die Mindestvoraussetzungen für 
den Genehmigungsantrag festlegt und die Mitgliedstaaten bei Bedarf auch weitere 
Unterlagen anfordern können. 

 

Изменение  252 
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 7 – точка 3 а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) финансова оценка на разходите по 
улавяне и безопасно съхранение на CO2. 
Оценката взема под внимание 
алтернативни начини на доставяне на 
необходимата енергия чрез мерки като 
подобрения в енергийната ефективност 
на потреблението и възобновяема 
енергия; 

Or. en 

Обосновка 

A financial assessment of carbon capture and storage is required for all new plants to send clear 
signals of the true cost of power from CO2 fossil fuel plants to investors. This should be compared 
against other means of meeting the energy need from demand-side energy efficiency improvements 
and/or renewable energy supply. 

 

Изменение  253 
Evangelia Tzampazi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 7 – точка 3 а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) финансова оценка на разходите по 
улавяне и безопасно съхранение на CO2. 
Оценката взема под внимание 
алтернативни начини на доставяне на 
необходимата енергия чрез мерки като 
подобрения в енергийната ефективност 
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на потреблението и възобновяема 
енергия; 

Or. en 

Обосновка 

A financial assessment of CCS would help raise awareness on the real cost of power from 
fossil fuel plants. Moreove, when compared against other means of meeting the energy need 
such as demand-side energy efficiency improvements and/or renewable energy supply, it will 
help improve the overall energy production and consumption planning. 

 

Изменение  254 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 7 – точка 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) общото количество CO2, което ще бъде 
инжектирано и съхранявано, както и 
предвидените източници, състава на 
потоците от CO2 и стойностите на 
инжектиране; 

(4) общото количество CO2, което ще бъде 
инжектирано и съхранявано, както и 
предвидения състав на потоците от CO2 и 
стойностите на инжектиране; 

Or. en 

Обосновка 

The prospective sources are irrelevant for granting a storage permit, if the quality and 
acceptance criteria are determined. 

 

Изменение  255 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) представяне на мерки за 
предотвратяване на значителни 
нередности; 



 

PE409.631v01-00 30/80 AM\734310BG.doc 

BG 

Or. de 

Обосновка 

Die bislang vom Antragsteller beizubringenden Unterlagen erfassen Angaben zu Maßnahmen, die der 
vorsorglichen Verhütung von wesentlichen Unregelmäßigkeiten im normalen Betrieb dienen, gar 
nicht. Im Interesse europaweit einheitlicher Standards und eines Gleichklangs mit der Deponie-RL 
sollte Art. 7 um diese Angaben erweitert werden. Durch die Bezugnahme auf die neu definierten 
„wesentliche Unregelmäßigkeiten“ sind von der Ergänzung sowohl Leckage- als auch andere 
Umwelt- und Gesundheitsrisiken erfasst. 

 

Изменение  256 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

Or. en 

Обосновка 

It is important for the competent authorities to know, where the actual storage could take 
place. 

 

Изменение  257 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Обосновка 

There needs to be a good plan for evacuation in cases of emergency.  

 

Изменение  258 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Article 7 – point 6 a (new) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) предложение за план за действие при 
извънредни случаи; 

Or. en 

Обосновка 

To increase public confidence in CCS safety; For example, nevertheless that CCS complexes 
will be constructed in seismically stable formations, an earth quake can not be predicted for 
long time ahead at the present science status; human errors can not be avoided at 100 %. 

 

Изменение  259 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 8- точка 1 - встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) компетентният орган се е уверил, че: (1) въз основа на заявлението, подадено в 
съответствие с член 7,  компетентният 
орган се е уверил, че: 

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
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Commission  when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second  non – binding opinion on a draft  permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive  

 

Изменение  260 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 8 – точка 1 – буква а 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) са изпълнени всички съответни 
изисквания на настоящата директива;  

а) са изпълнени всички съответни 
изисквания на настоящата директива и на 
съответното право на Общността; 

Or. de 

Обосновка 

Der Verweis stellt die Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts klar.  

Die Formulierung des Art. 8 weist insgesamt einen geringen Konkretisierungsgrad 
dahingehend auf, ob sichergestellt ist, dass bei einem Nichtvorliegen bestimmter 
Anforderungen die Speichergenehmigung zwingend zu versagen ist. 

 

Изменение  261 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

(б) управлението на мястото за съхранение 
ще бъде поверено на финансово стабилно 
юридическо лице, с доказана техническа 
компетентност;  

Or. en 
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Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the application 
process. We suggest that national regulations shall require to inform the Commission  when new 
permits are issued. Simultaneously Member States shall have the option of getting a second  non – 
binding opinion on a draft  permit from the Commission for overall assistance in implementing this 
Directive  

 

Изменение  262 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

(б) мястото за съхранение ще бъде 
експлоатирано от юридически субект с 
адекватна техническа компетентност и 
ресурси да експлоатира въпросното 
място, както и с достатъчна финансова 
сигурност; 

Or. en 

Обосновка 

The condition, that the storage site shall be managed by a natural person does not make sense. Rather 
companies and legal entities will be operators of storage sites. However, it is certainly common, that 
responsible persons are appointed for certain installations who have responsibilties for operating the 
installations in accordance with permits. The submission of every permit in the permitting process and 
the right of the Commission to comment will lead to unnecessary bureaucracy and delays. 

 

Изменение  263 
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) управлението на мястото за съхранение 
ще бъде поверено на физическо лице, което 

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

юридическо лице, което е технически 
компетентно и благонадеждно за 
управление на мястото; за това лице и за 
целия персонал са осигурени 
професионална и техническа подготовка и 
усъвършенстване;  

Or. en 

Обосновка 

Also legal persons can be responsible. 

 

Изменение  264 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Es ist klarzustellen, dass auch juristische Personen verantwortlich sein können. 
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Изменение  265 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) не са били издадени други 
разрешения за съхранение в рамките 
на същия хидравличен блок; 

Or. de 

Обосновка 

Auf Grund der möglichen starken gegenseitigen Beeinflussung paralleler Injektionsbetriebe innerhalb 
der hydraulischen Einheit (vgl. die Definition in Artikel 3 Abs. 6a neu) dürfen Speichergenehmigungen 
zeitlich parallel nur an jeweils einen Betreiber erteilt werden. Dies ist für eine klare  Zuordnung  von 
Ursache und Wirkung des Speicherbetriebes und der mit der Speicherung verbundenen Pflichten 
(Haftung, Monitoring, Nachsorge etc.) unabdingbar. Über Art. 20 ist ein Zugang Dritter zu den 
Speichern weiterhin  ermöglicht.  

 

Изменение  266 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (бa) назначеното отговорно лице за 
управлението на мястото за съхранение 
може да демонстрира изискваните 
квалификация, обучение и надеждност;  

Or. en 

Обосновка 

The condition, that the storage site shall be managed by a natural person does not make sense. Rather 
companies and legal entities will be operators of storage sites. However, it is certainly common, that 
responsible persons are appointed for certain installations who have responsibilties for operating the 
installations in accordance with permits. The submission of every permit in the permitting process and 
the right of the Commission to comment will lead to unnecessary bureaucracy and delays. 
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Изменение  267 
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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  268 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

The submission of every permit in the permitting process and the right of the Commission to 
comment will lead to unnecessary bureaucracy and delays. 
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Изменение  269 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the application 
process. We suggest that national regulations shall require to inform the Commission  when new 
permits are issued. Simultaneously Member States shall have the option of getting a second  non – 
binding opinion on a draft  permit from the Commission for overall assistance in implementing this 
Directive  

 

Изменение  270 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 
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Изменение  271 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

(2) По искане на държавата-членка 
Комисията е издала своето становище 
относно проекторазрешението в 
съответствие с член 10, параграф 1; 

Or. de 

Обосновка 

Gemäß des  Subsidiaritätsprinzips ist es Sache der Mitgliedstaaten, die 
Speichergenehmigungen selbständig zu erteilen. Eine  Stellungnahme seitens der Kommission 
ist nur dann notwendig, wenn die Mitgliedsaaten diese angefragt haben.  

 

Изменение  272 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

The submission of every permit in the permitting process and the right of the Commission to 
comment will lead to unnecessary bureaucracy and delays. 
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Изменение  273 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the application 
process. We suggest that national regulations shall require to inform the Commission  when new 
permits are issued. Simultaneously Member States shall have the option of getting a second  non – 
binding opinion on a draft  permit from the Commission for overall assistance in implementing this 
Directive  

 

Изменение  274 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 
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Изменение  275 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. de 

 
 

Изменение  276 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 − встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разрешението съдържа следното: Разрешението съдържа най-малко 
следното: 

Or. de 

Обосновка 

In Anlehnung an die Deponie-RL stellt diese Einfügung sicher, dass die Richtlinie lediglich 
die Mindestvoraussetzungen für den Genehmigungsinhalt festlegt und die Mitgliedstaaten bei 
Bedarf auch weitere Vorgaben machen können. 

 

Изменение  277 
Norbert Glante 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 − встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разрешението съдържа следното: Разрешението съдържа най-малко 
следното: 
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Or. de 

Обосновка 

Diese Ergänzung stellt sicher, dass die Richtlinie lediglich die Mindestvoraussetzungen für 
den Genehmigungsantrag festlegt und die Mitgliedstaaten bei Bedarf auch weitere Punkte 
ergänzen können. 

 

Изменение  278 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Anpassung entsprechend der geänderten Artikel 3 Abs. 6a – neu und Artikel 8 Abs. 1 – neu. 

 

Изменение  279 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 
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Обосновка 

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

 

Изменение  280 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

(2) точното местонахождение и външните 
граници на мястото за съхранение, както и 
защитната зона и диаграма на 
подземната част на комплекса за 
съхранение; 

Or. pl 

Обосновка 

The site project must make provision for a protection zone in case there is a violent CO2 
explosion in the external area. 

 

Изменение  281 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 – точка 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) общото количество на CO2, което е 
разрешено да бъде съхранявано в геоложки 
обект и максималните стойности на 
инжектиране; 

(3) разпоредби за въвеждането в 
експлоатация и оперирането на мястото 
на съхранение, общото количество на CO2, 
което е разрешено да бъде съхранявано в 
геоложки обект и максималните стойности 
и налягания на инжектиране; 

Or. de 
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Обосновка 

Die Einfügung dient zum einen  der Angleichung an die Anforderungen aus Art. 9 der 
Deponie-RL; die Aufnahme der Injektionsdrücke ist eine Folge der Ergänzung in Art. 7 Abs. 
4. 

 

Изменение  282 
Péter Olajos 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 – точка 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) общото количество на CO2, което е 
разрешено да бъде съхранявано в геоложки 
обект и максималните стойности на 
инжектиране; 

(3) общото количество на CO2, което е 
разрешено да бъде съхранявано в геоложки 
обект, максималните стойности на 
инжектиране и граничните стойности на 
налягане на резервоара; 

Or. en 

Обосновка 

The report of international risk governance council ’Policy Brief’ in the chapter of regulation 
of CCS contains the following: „Regulatory requirements regarding injection will shape the 
industry by specifying parameters such as injection well design, allowed injection quantities, 
reservoir pressure limits, purity of CO2 stream, and financial responsibility standards.” 
 

Изменение  283 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 – точка 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) изискванията за състава на потока от 
CO2 и процедурата за приемане на CO2 в 
съответствие с член 12, и, при 
необходимост, допълнителни изисквания за 
инжектирането и съхранението; 

(4) изискванията за състава на CO2, който 
може да бъде съхраняван, и процедурата за 
приемане на CO2 в съответствие с член 12, 
и, при необходимост, допълнителни 
изисквания за инжектирането и 
съхранението; 

Or. en 
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Обосновка 

It is not necessary to determine the composition of the respective CO2 stream in the storage 
permit, rather the composition of CO2, which may be stored in the respective storage site, is 
to be determined. 

 

Изменение  284 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 – точка 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) изискванията за състава на потока от 
CO2 и процедурата за приемане на CO2 в 
съответствие с член 12, и, при 
необходимост, допълнителни изисквания за 
инжектирането и съхранението;  

(4) изискванията за състава на потока от 
CO2 и процедурата за приемане на CO2 в 
съответствие с член 12, и, при 
необходимост, допълнителни изисквания за 
инжектирането и съхранението, в 
частност за предотвратяването на 
значителни нередности; 

Or. de 

Обосновка 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Art. 7 Abs. 4. 

 

Изменение  285 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 9 – точка 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) одобрения план за наблюдение, 
задължението за изпълнение на плана и 
изискванията за актуализирането му в 
съответствие с член 13, както и 
изискванията за отчетност в съответствие с 
член 14; 

(5) одобрените планове за наблюдение и 
извънредни ситуации, задължението за 
изпълнение на тези планове и 
изискванията за актуализирането им в 
съответствие с член 13, както и 
изискванията за отчетност в съответствие с 
член 14; 

Or. en 
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Обосновка 

To increase public confidence in CCS safety 

 

Изменение  286 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 10 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преглед на проекторазрешенията за 
съхранение от Комисията 

Уведомяване относно присъждането или 
отказа на разрешения за съхранение 

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 

 

Изменение  287 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 10 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преглед на проекторазрешенията за 
съхранение от Комисията 

Уведомяване относно разрешения за 
съхранение 

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission  when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second  non – binding opinion on a draft  permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive. 
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Изменение  288 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 

 

Изменение  289 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Ако държавите-членки изискат 
становище от Комисията за издаването 
на проекторазрешение за съхранение 
съгласно член 8, параграф 2, те 
информират Комисията за всички 
проекторазрешения за съхранение, 
заявленията за разрешение и всеки друг 
документ, взет предвид от компетентния 
орган при приемане на проекторешението. 
В срок от шест месеца от предоставянето 
им на Комисията, Комисията може да 
издаде становище относно 
проекторазрешенията. 

Or. de 



 

AM\734310BG.doc 47/80 PE409.631v01-00 

 BG 

Обосновка 

Gemäß des  Subsidiaritätsprinzips ist es Sache der Mitgliedstaaten, die 
Speichergenehmigungen selbständig zu erteilen. Eine  Stellungnahme seitens der Kommission 
ist nur dann notwendig, wenn die Mitgliedsaaten diese angefragt haben.  

 

Изменение  290 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Държавите-членки информират 
Комисията за всички разрешения за 
проучване и за съхранение, издадени от 
техните компетентни органи в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива в най-кратък 
срок и не по-късно от един месец след 
издаването на съответните разрешения.  

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission  when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second  non – binding opinion on a draft  permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive. 
 

Изменение  291 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки информират 
Комисията за всички 
проекторазрешения за съхранение, 
заявленията за разрешение и всеки друг 

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

документ, взет предвид от компетентния 
орган при приемане на 
проекторешението. В срок от три 
месеца от предоставянето им на 
Комисията, Комисията издава 
становище относно 
проекторазрешенията. 

Or. de 

Обосновка 

Gemäß des  Subsidiaritätsprinzips ist es Sache der Mitgliedstaaten, die 
Speichergenehmigungen selbständig zu erteilen. Eine  Stellungnahme seitens der Kommission 
ist nur dann notwendig, wenn die Mitgliedsaaten diese angefragt haben. Die Stellungnahme 
sollte zeitnah erfolgen, da eine längere Unterbrechung des Verfahrens aus 
Klimaschutzgesichtspunkten und  aus finanziellen Gründen unverhältnismäßig ist.  

 

Изменение  292 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

In order to ensure that a further assesment of the permit applications is done based on 
uniform criteria at EU-level the Commission should issue an opinion at all times.  
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Изменение  293 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 

 

Изменение  294 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

2. Компетентният орган съобщава 
окончателното решение на Комисията. 

Or. de 

Обосновка 

Gemäß des  Subsidiaritätsprinzips ist es Sache der Mitgliedstaaten, die 
Speichergenehmigungen selbständig zu erteilen. Die Stellungnahme der Kommission ist nicht 
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zwingend zu berücksichtigen.  

 

Изменение  295 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 10 – параграф 2 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Преди да издаде разрешително за 
съхранение, компетентният орган  
могат да поиска от Комисията 
становище с незадължителен 
характер относно тяхното 
проекторазрешение. 

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay and complexity in the 
application process. We suggest that national regulations shall require to inform the 
Commission  when new permits are issued. Simultaneously Member States shall have the 
option of getting a second  non – binding opinion on a draft  permit from the Commission for 
overall assistance in implementing this Directive. 

 

Изменение  296 
Jerzy Buzek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 10 – параграф 2 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. 60 милиона квоти годишно, до 
максимално 600 милиона квоти, от 
резерва на новите участници се 
заделят за широкомащабни 
демонстрационни съоръжения, които 
се занимават с улавяне и геологично 
съхранение на въглероден двуокис на 
територията на ЕС или в развиващи 
се страни и страни извън ЕС, чиято 
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икономика е в процес на преход, които 
ратифицират бъдещото 
международно споразуменние за 
РКОНИК. 

 Квотите се дават на проекти, които 
се осъществяват въз основа на 
споразумения, предложени от 
Комисията, и които гарантират 
разработването на широк набор от 
технологии при най-добро 
съотношение стойност/разход.  
Тяхното присъждане зависи от 
действителното геологично 
съхранение на CO2. Квотите, които 
не се изискват за спазване на 
условията на присъждане, остават 
на разположение в резерва за нови 
участници. 

 Комисията има стремежа да 
гарантира, че договорите за 
изграждане на 12 широкомащабни 
демонстрационни съоръжения са 
възложени преди откриването на 
срещата на РКОНИК в Копенхаген 
през ноември 2009 г.  

Or. en 

 

Изменение  297 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 
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Обосновка 

In case of transboundary CO2-transport and/or storage, all requirements of the Directive on 
the assessment of environmental effects should apply. 
 

Изменение  298 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 11 – параграф 3 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентният орган преразглежда и, 
когато е необходимо, актуализира или 
отнема разрешението за съхранение: 

3. Компетентният орган преразглежда и, 
когато е необходимо, актуализира или 
отнема разрешението без обезщетение: 

Or. en 

Обосновка 

Added the words "without indemnification" in order to avoid situation in which competent 
authorities as required by the provisions in the Directive and the following national 
provisions aimed at the protection of the environment and human health will have to pay 
indemnification to the operators in view of necessary amendments to be introduced in the 
relevant permits they hold. 

 

Изменение  299 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

а) ако е бил уведомен или осведомен за 
всякакво изтичане или значителни 
нередности в съответствие с член 16, 
параграф 1; 

Or. en 
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Обосновка 

If a competent authority finds out that there are significant irregularities or leakages, then the 
permit has to be updated or withdrawn. 
 

Изменение  300 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

In Einfügung stellt sicher, dass die Kenntnis von Unregelmäßigkeiten ausreicht, damit die 
zuständige Behörde aktiv werden kann.  

 

Изменение  301 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

а) ако е бил уведомен за всякакви 
нередности или изтичания в 
съответствие с член 16, параграф 1; 

Or. en 

Обосновка 

In order to prevent negative effects to the environment or human health the competent 
authority should be able to review or withdraw the storage permits if it has been notified of 
any irregularities or leakages. 
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Изменение  302 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

There is no need and justification for a regular review of the storage permit, with regard to 
withdrawing the storage permit every 5 years independent of  any specific cause, but such 
shall be conducted on specific cases or reasons. 

 

Изменение  303 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization. 

 



 

AM\734310BG.doc 55/80 PE409.631v01-00 

 BG 

Изменение  304 
Norbert Glante 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Eine Überprüfung der Speichergenehmigung bereits aller fünf Jahr würde eine unnötige 
Unsicherheit für den Betreiber des Speicherkomplexes darstellen.  

 

Изменение  305 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4. До издаването на ново разрешение 
за съхранение или затваряне на 
мястото за съхранение в съответствие с 
член 17, параграф 1, буква в) 
досегашният оператор продължава 
да носи отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения. Ако операторът не 
изпълнява задължението си съгласно 
първото изречение на член 17, 
параграф 1, буква в), компетентният 
орган поема отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения. Компетентният орган си 
възстановява понесените разходи от 
бившия оператор. Когато това не е 
възможно, за тази цел се използва 
финансовата гаранция съгласно член 
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19, параграф 2. 

Or. de 

Обосновка 

Mit dem vorliegenden Regelungsvorschlag könnten ein Schlupfloch und unerwünschte 
Missbrauchsmöglichkeit geschaffen werden, die dem Betreiber die Möglichkeit eröffnet, 
durch Inaktivität und Nicht-Einhaltung der Vorschriften und/oder Bankrott sich aus der 
Verantwortung zu stehlen und die Kosten und Verpflichtungen auf diese vergleichsweise 
billige Art an die Öffentliche Hand abzuwälzen. 

 

Изменение  306 
Norbert Glante 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4. След отнемане на разрешение 
съгласно параграф 3 компетентният 
орган или издава ново разрешение за 
съхранение, или затваря мястото за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, буква в). До издаването на 
ново разрешение за съхранение или 
затварянето на мястото за 
съхранение операторът продължава 
да носи отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения. Ако операторът не 
изпълнява своето задължение 
съгласно второто изречение, 
компетентният орган поема 
отговорността за мястото за 
съхранение, включително всички 
произтичащи от това правни 
задължения. Доколкото е възможно, 
компетентният орган си възстановява 
понесените разходи от бившия 
оператор.  

Or. de 
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Обосновка 

Diese Änderung dient dazu, dem Betreiber soweit wie möglich die Verantwortung zu 
übertragen und die öffentliche Hand zu entlasten. 

 

Изменение  307 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Компетентният орган си възстановява понесените разходи от бившия оператор. 
Naturally, the terms of such recovery will be defined by each national legal system.  
 

Изменение  308 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. След отнемане на разрешение 
съгласно параграф 3 компетентният 

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

орган или издава ново разрешение за 
съхранение, или затваря мястото за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, буква в). До издаването на 
ново разрешение за съхранение 
компетентният орган поема 
отговорността за управлението и 
непосредствената безопасност на 
мястото за съхранение, докато 
цялостната отговорност се носи от 
оператора. Компетентният орган 
има право да си възстанови 
понесените разходи от бившия 
оператор. 

Or. en 

Обосновка 

When the operator fails to meet the permit conditions, should remain liable. The transfer of 
all ensuing legal obligations to the competent authority gives a bad signal to potential 
operators. 

 

Изменение  309 
Duarte Freitas 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 11 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11a 
 Износ на CO2 
 1. Когато се предвижда износ на CO2 

от Общността към трета страна с 
цел съхранение в геоложки обекти, 
притежателят на CO2 подава 
заявление за разрешаване на износа до 
компетентния орган на държавата-
членка на произход. 

 2. Компетентният орган на 
държавата-членка на произход 
изпраща уведомление за искане на 
съгласие от компетентния орган на 
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държавата-членка на 
местоназначението. 

 3. Компетентният орган на 
държавата-членка на произхода може 
да разреши износа единствено ако: 

 a) е дадено съгласие от компетентния 
орган на държавата-членка на 
местоназначението; 

 б) могат да се дадат гаранции, че 
съхранението на CO2 в геоложки 
обекти в страната на 
местоназначението ще бъде 
осъществено съгласно определените в 
настоящата директива изисквания; 

 в) съхранението на CO2 в геоложки 
обекти попада в обхвата на 
системата за търговия с емисии в 
страната на местоназначението, 
която е свързана със системата на 
ЕС за търговия с емисии, създадена с 
Директива 2003/87/ЕО. 

 4. Не се разрешава износ на CO2 без 
изричното одобрение на Комисията. 

 5. Разрешението за износ може да  
обхваща неколкократен износ на 
предварително договорено количесто 
CO2  и за срок от не повече от една 
година, при условие че той се 
извършва при същите оперативни 
условия на улавяне, транспорт и 
съхранение на CO2 . 

Or. en 

Обосновка 

The objective of this proposal is alleviate the bureaucratic burden and streamlining the export 
authorisation procedure which may cover several acts of export. A limit on the period of the 
authorisation is imposed which gives the possibility of regular monitoring of the operations 
and regular updating of the conditions stipulated in the export authorisation 
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Изменение  310 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Потокът от CO2 се състои от не по-
малко от 99,9 % въглероден двуокис. В 
този смисъл, не могат да бъдат добавяни 
отпадъци или други материали с оглед 
на тяхното складиране. Това равнище 
може да бъде преразгледано съгласно 
процедурата за преразглеждане, 
предвидена в член 36а в светлината 
на бъдещи научни данни. 
 

Or. en 

Обосновка 

Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if substantial 
quantities of impurities are co-disposed with the CO2.  Impurities like 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, applied either pre- or 
post-combustion are capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%, as confirmed 
by the IPCC Special Report on CCS. 
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Изменение  311 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Потокът се CO2  състои от най-малко 
98% въглероден двуокис  и не съдържа 
корозивни вещества като H2S  и SO2. В 
този смисъл, не могат да бъдат добавяни 
отпадъци или други материали с оглед 
на тяхното складиране.  

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменение  312 
Chris Davies 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Потокът от CO2 се състои предимно, а 
в рамките на Европейския съюз- от не 
по-малко от 90% въглероден двуокис. 
В този смисъл, не могат да бъдат 
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складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника, 
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества следва да не надвишава 
нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността. 

добавяни отпадъци или други материали 
с оглед на тяхното складиране. Потокът 
от CO2 обаче може да съдържа 
случайно попаднали вещества, 
произхождащи от източника, или от 
процеса на улавяне или инжектиране, 
както и елементи за проследяване, 
които могат да бъдат добавени за 
подпомагане на наблюдението и 
проверката на движението на CO2. 
Концентрацията на тези вещества 
следва да не надвишава нивата, над 
които те биха навредили на целостта на 
мястото за съхранение или съответната 
преносна инфраструктура, биха 
породили риск за околната среда или 
биха нарушили изискванията на 
приложимото законодателство на 
Общността. 

Or. en 

Обосновка 

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention.  The word 'overwhelmingly'  is retained but a stricter definition inserted 
to apply solely within the EU.  A higher figure than 90% would prevent the development of 
some of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless. 

The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated. 

 

Изменение  313 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Потокът от CO2 се състои от не по-
малко от 90% въглероден двуокис. В 
този смисъл, не могат да бъдат добавяни 
отпадъци или други материали с оглед 
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складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника, 
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества следва да не надвишава 
нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността. 

на тяхното складиране. Потокът от CO2 
обаче може да съдържа случайно 
попаднали вещества, произхождащи от 
източника, или от процеса на улавяне 
или инжектиране. Концентрацията на 
тези вещества следва да не надвишава 
нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността. 

Or. en 

Обосновка 

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health. 

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage. 

 

Изменение  314 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Потокът от CO2 се състои предимно 
от въглероден двуокис. В този смисъл, 
не могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника, 
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества следва да не надвишава 

1. Поток от CO2 е приемлив, ако са 
изпълнени следните изисквания:  не 
могат да бъдат добавяни отпадъци или 
други материали с оглед на тяхното 
складиране. Потокът от CO2 обаче може 
да съдържа случайно попаднали 
вещества, произхождащи от източника, 
или от процеса на улавяне или 
инжектиране. Концентрацията на тези 
вещества следва да не надвишава 
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нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността. 

нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността. 
Максимално допъстимите нива на 
концентрация за тези вещества се 
определят в съответствие с 
регулаторната процедура с контрол, 
посочена в член 28, параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

Die sehr allgemeinen Kriterien und die Formulierung, dass der CO2-Strom „überwiegend 
aus CO2“ bestehen soll, reichen als Vorgabe für Sauberkeit des CO2-Stroms nicht aus. Es 
sollte im Rahmen eines Ausschussverfahrens eine Festlegung von zulässigen 
Höchstkonzentrationen von Schadstoffen erfolgen. 

 

Изменение  315 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

преносна инфраструктура, биха 
породили значителен риск за околната 
среда или биха нарушили изискванията 
на приложимото законодателство на 
Общността. 

Or. de 

 

Изменение  316 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Necessary completion. 
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Изменение  317 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Потокът от CO2 се състои от не по-
малко от 90% въглероден двуокис. В 
този смисъл, не могат да бъдат добавяни 
отпадъци или други материали с оглед 
на тяхното складиране. Потокът от CO2 
обаче може да съдържа случайно 
попаднали вещества, произхождащи от 
източника, или от процеса на улавяне 
или инжектиране. Концентрацията на 
тези вещества следва да не надвишава 
нивата, над които те биха навредили на 
целостта на мястото за съхранение или 
съответната преносна инфраструктура, 
биха породили значителен риск за 
околната среда или биха нарушили 
изискванията на приложимото 
законодателство на Общността. 

Or. en 

Обосновка 

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health. 

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.  
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Изменение  318 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки гарантират, че 
операторът извършва наблюдение на 
съоръженията за инжектиране, 
комплекса за съхранение 
(включително, когато е възможно, на 
струята от CO2), и, при 
целесъобразност, на обкръжаващата го 
среда с цел: 

1. Държавите-членки гарантират, че 
операторът извършва наблюдение на 
съоръженията за инжектиране, 
комплекса за съхранение (особено на 
струята от CO2), и по целесъобразност 
на обкръжаващата го среда с цел: 

Or. en 

Обосновка 

The most import task related to safety in a storage complex is the monitoring of the position 
and movements of the injected CO2 

 

Изменение  319 
Evangelia Tzampazi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки гарантират, че 
операторът извършва наблюдение на 
съоръженията за инжектиране, 
комплекса за съхранение (включително, 
когато е възможно, на струята от CO2), 
и, при целесъобразност, на 
обкръжаващата го среда с цел: 

1. Държавите-членки гарантират, че 
операторът извършва наблюдение в 
реално време на съоръженията за 
инжектиране, комплекса за съхранение 
(включително, когато е възможно, на 
струята от CO2), и на обкръжаващата го 
среда с цел:  

Or. en 

Обосновка 

Real time monitoring is required to enable the competent authority to ensure that the operator 
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complies with the requirement of the Directive. 

 

Изменение  320 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 13 – параграф 1 – буква а 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) сравнение между реалното и 
прогнозираното поведение на CO2 в 
мястото за съхранение; 

а) сравнение между реалното и 
прогнозираното поведение на CO2 и 
пластовата вода в мястото за 
съхранение; 

Or. de 

Обосновка 

Neben dem Verhalten des CO2 sind auch etwaige Veränderungen des Formationswassers im 
Speicher zu überwachen, u.a. um etwaige Verdrängungseffekte feststellen zu können. 

 

Изменение  321 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) констатиране на изтичане на CO2; в) констатиране на изтичане на CO2 и 
на изпуснатите вещества в резултат 
на това; 

Or. de 

Обосновка 

Die Feststellung von durch CO2-Leckagen mobilisierten Substanzen im Untergrund gehört zu 
den Monitoring- und Überwachungspflichten nach Annex 4 des Protocol TO THE 
CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF 
WASTES AND OTHER MATTER (london Protocol). Da die Richtlinie auch im 
Geltungsbereich des London Protokolls gelten soll, ist die Ausdehnung der 
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Überwachungspflichten auf solche Substanzen schon völkerrechtlich geboten. 

 

Изменение  322 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 13 – параграф 1 – буква г 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) констатиране на значителни 
неблагоприятни последствия за 
обкръжаващата среда, хората или 
обитателите на околната биосфера; 

г) констатиране на неблагоприятни 
последствия за обкръжаващата среда, 
участващата в хидроложкия цикъл 
вода, хората или обитателите на 
околната биосфера; 

Or. de 

Обосновка 

Die bisherige Formulierung von Buchstabe (d) ist zu allgemein. Die Neuformulierung 
konkretisiert und bezieht das am hydrologischen Kreislauf teilnehmende Wasser mit in den 
Regelungsbereich ein. 

 

Изменение  323 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 13 – параграф 1 – буква г 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) констатиране на значителни 
неблагоприятни последствия за 
обкръжаващата среда, хората или 
обитателите на околната биосфера; 

г) констатиране на значителни 
неблагоприятни последствия за 
обкръжаващата среда, местното 
население или обитателите на 
външната част на комплекса за 
съхранение и на околната биосфера, 
както и подземната част на неговата 
геосфера; 

Or. pl 
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Обосновка 

A more precise definition of the surrounding environment is required. 

 

Изменение  324 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) оценка на това дали съхраняваният 
CO2 ще бъде напълно задържан за 
неограничен период от време. 

е) актуализиране на оценката на 
безопасността и целостта на 
мястото за съхранение в 
краткосрочна и дългосрочна 
перспектива, въз основа на критерии 
за количествена оценка, които 
трябва да бъдат определени в 
насоките, посочени в член 4, параграф 
3. 

Or. en 

Обосновка 

The text proposed by the Commission is too ambiguous. Specific quantitative assessment 
criteria is needed. 

 

Изменение  325 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

Or. en 

Обосновка 

All necessary measures to avoid that CO2 storage causes harm to the marine environment, 
should be taken. 

 

Изменение  326 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 13 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Наблюдението се основава на план за 
наблюдение, съставен от оператора в 
съответствие с посочените в 
приложение ІІ изисквания, който се 
представя на и одобрява от 
компетентния орган съгласно член 7, 
параграф 5 и член 9, параграф 5. Планът 
се актуализира съгласно посочените в 
приложение ІІ изисквания и при всички 
случаи на всеки пет години с цел да 
бъдат взети предвид техническите 
развития. Актуализираният план се 
внася повторно за одобрение от 
компетентния орган. 

2. Наблюдението се основава на план за 
наблюдение, съставен от оператора в 
съответствие с посочените в 
приложение ІІ изисквания, който се 
представя на и одобрява от 
компетентния орган съгласно член 7, 
параграф 5 и член 9, параграф 5. 
Последният извършва също така 
валидиране и проверка. Планът се 
актуализира съгласно посочените в 
приложение ІІ изисквания и при всички 
случаи на всеки пет години с цел да 
бъдат взети предвид техническите 
развития. Актуализираният план се 
внася повторно за одобрение от 
компетентния орган. 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring should be accompanied by a verification and validation procedure, in order to 
ensure that storage is carried out safely. 
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Изменение  327 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 14 − встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

През интервал от време, определен от 
компетентния орган, и при всички 
случаи поне веднъж годишно, 
операторът предоставя на компетентния 
орган: 

През интервал от време, определен от 
компетентния орган, и при всички 
случаи поне веднъж годишно, 
операторът предоставя на компетентния 
орган, съгласно хармонизиран формат 
на докладване, с цел гарантиране на 
последователност и прозрачност на 
докладваната информация: 

Or. en 

Обосновка 

A common reporting format is necessary in order to ensure consistency and transparency 

 

Изменение  328 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 15 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Рутинните инспекции се извършват 
поне веднъж годишно. При тях се 
проверяват съответните съоръжения за 
инжектиране и наблюдение, както и 
пълният обсег от съответните 
последствия за околната среда от 
комплекса за съхранение. 

3. Рутинните инспекции се извършват 
веднъж годишно през първите пет 
години от началото на 
инжектирането, след което се 
провеждат с честота, която 
компетентният орган счете за 
необходима. При тях се проверяват 
съответните съоръжения за 
инжектиране и наблюдение, както и 
пълният обсег от съответните 
последствия за околната среда от 
комплекса за съхранение. 

Or. en 
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Изменение  329 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Държавите-членки гарантират, че в 
случай на значителни нередности или 
изтичания, които биха могли да имат 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда, 
съгласно критериите, които трябва 
да бъдат определени в насоките, 
посочени в член 4, параграф 3, 
операторът незабавно уведомява 
компетентният орган и предприема 
необходимите корективни мерки. 

Or. en 

Обосновка 

Concrete measurable criteria and guidelines of reference are needed 

 

Изменение  330 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 
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Обосновка 

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in implementation 
of the requirements. Citizens should have full access to this information. 

 

Изменение  331 
Lambert van Nistelrooij 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 16 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от оператора да 
предприеме допълнителни или различни 
от посочените в плана корективни 
мерки. Той може също така да 
предприеме корективни мерки 
самостоятелно и впоследствие да си 
възстанови разходите от оператора. 

3. Компетентният орган може по всяко 
време да изиска от оператора да 
предприеме допълнителни или различни 
от посочените в плана корективни 
мерки. Той може също така да 
предприеме корективни мерки 
самостоятелно и впоследствие да си 
възстанови разходите от оператора. 

Or. en 

Обосновка 

There is a significant difference between request and require. Require will strengthen the 
competent authority´s behaviour. 

 

Изменение  332 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
букви а) или б), операторът продължава 
да носи отговорност за поддръжката, 
наблюдението, контрола, отчетността и 
корективните мерки в съответствие с 
посочените в настоящата директива 

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

изисквания, както и за всички мерки, 
произтичащи от задължения и други 
имащи отношение разпоредби на 
законодателството на Общността, до 
момента, в който отговорността за 
комплекса за съхранение се прехвърли 
на компетентния орган на държавата- 
членка съгласно член 18, параграфи от 1 
до 4. Операторът също така е отговорен, 
преди това прехвърляне, за 
запечатването на мястото за съхранение 
и преместването на всички 
съоръжения. 

Or. pl 

Обосновка 

Once they are closed, responsibility for geological storage sites for CO2 should lie with a 
(national) local authority, in accordance with Community law and the law of the relevant 
Member State. 

 

Изменение  333 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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



 

PE409.631v01-00 76/80 AM\734310BG.doc 

BG 

Операторът също така е отговорен за 
запечатването на мястото за съхранение 
и преместването на съоръженията за 
инжектиране.  

Операторът също така е отговорен за 
запечатването на мястото за съхранение 
и преместването на съоръженията за 
инжектиране. 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  334 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 
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Обосновка 

Die Änderung ist notwendig, um erstens die Regelung des Art. 18 Abs. 1 überhaupt 
anwenden zu können und zweitens zu verhindern, dass die Verantwortung für die 
geschlossene Speicherstätte ohne vollständige Abdichtung und vollständigen Abbau der 
Injektionsanlagen nach Art. 18 Abs. 1 auf die Behörde übergeht.  

 

Изменение  335 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4. След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
буква в), компетентният орган на 
държавата-членка носи отговорност за 
поддръжката, наблюдението и контрола, 
както и за отчетността и 
корективните мерки в съответствие с 
посочените в настоящата директива 
изисквания. Той носи отговорност и за 
всички произтичащи от това 
задължения съгласно други имащи 
отношение разпоредби на 
общностното и националното 
законодателство, включително 
наблюдението в дългосрочен план на 
процеса на химична неутрализация на 
CO2 в геоложките структури. 
Изискванията за периода след 
затварянето съгласно настоящата 
директива се изпълняват въз основа на 
временен план за периода след 
затварянето, представен на и одобрен от 
компетентния орган на държавата-
членка в съответствие с член 7, 
параграф 7 и член 9, параграф 7, който 
при необходимост се актуализира. 

Or. pl 
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Обосновка 

Information is needed on the progress of the chemical neutralisation of CO2, bearing in mind 
future interests relating to exploitation of areas earmarked for storage sites. 

 

Изменение  336 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

The transfer of all ensuing legal obligations to the competent authority gives a bad signal to 
potential operators. Other provisions of Community legislation, especially those of Directive 
2004/35/CE, should apply so as to create a system of liability closer to the polluter-pays 
principle. 
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Изменение  337 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

4.  След затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
буква в), компетентният орган носи 
отговорност за поддръжката, 
наблюдението, контрола и корективните 
мерки в съответствие с посочените в 
настоящата директива изисквания, както 
и за всички произтичащи от това 
задължения съгласно други имащи 
отношение разпоредби на 
законодателството на Общността. 
Изискванията за периода след 
затварянето съгласно настоящата 
директива се изпълняват въз основа на 
временен план за периода след 
затварянето, представен на и одобрен от 
компетентния орган в съответствие с 
член 7, параграф 7 и член 9, параграф 7, 
който при необходимост се актуализира. 
Ако компетентният орган 
предприема тези мерки 
самостоятелно, той си възстановява 
разходите от оператора. Когато 
това не е възможно, за тази цел се 
използва финансовата гаранция 
съгласно член 19, параграф 2. 

Or. de 

Обосновка 

Gemäß Absatz 4 sollen im Falle des vorzeitigen Entzugs einer Speichergenehmigung 
(wegen signifikanter Unregelmäßigkeiten oder mangelnder Betreiberzuverlässigkeit) die 
Nachsorgeanforderungen auf die zuständige Behörde übergehen. Im Falle der 
ordnungsgemäßen Schließung bleibt dafür der Betreiber verantwortlich (Art. 17 Abs. 2).  
Im Falle der Schließung aufgrund von Pflichtwidrigkeiten ist es daher erforderlich, dass 
der Betreiber jedenfalls finanziell ebenfalls weiterhin verantwortlich bleibt und von der 
Behörde (wie bei Art. 16) in Regress genommen wird bzw. hierfür die finanzielle Sicherheit 
genutzt wird. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

The operator covers the costs if eventual damage occurs after closure of the site. 

 
 


