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Изменениe  339 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. При затваряне на място за съхранение в 
съответствие с член 17, параграф 1, букви а) 
или б), отговорността за затвореното място 
се прехвърля на компетентния орган след 
изтичането на 100-годишния период и 
след като са били изпълнени всички 
условия относно прехвърлянето на 
отговорността, посочени в 
разрешението за съхранение. За тази цел, 
операторът изготвя доклад, свидетелстващ 
за изпълнението на този критерий, и го 
представя на компетентния орган за 
одобрение на прехвърлянето. 

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  340 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При затваряне на място за съхранение в 
съответствие с член 17, параграф 1, букви а) 
или б), отговорността за затвореното място, 
включително всички произтичащи от това 
правни задължения, се прехвърля на 
компетентния орган по негова собствена 
инициатива или по искане на оператора, 
ако и когато всички налични доказателства 
сочат, че съхраняваният CO2 ще бъде 

1. При затваряне на място за съхранение в 
съответствие с член 17, параграф 1, букви а) 
или б), отговорността за затвореното място, 
включително всички произтичащи от това 
правни задължения остават за оператора 
за период след затварянето от най-малко 
50 години.  Прехвърлянето на 
компетентния орган се осъществява в 
края на първоначалния 50-годишен период 
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напълно задържан за неограничен период от 
време. За тази цел, операторът изготвя 
доклад, свидетелстващ за изпълнението на 
този критерий, и го представя на 
компетентния орган за одобрение на 
прехвърлянето. 

само ако и когато всички налични 
доказателства сочат, че съхраняваният CO2 
ще бъде напълно задържан за неограничен 
период от време и са били изпълнени 
критериите за прехвърляне на 
отговорността, съгласно  разрешението 
за съхранение. За тази цел, операторът 
изготвя доклад, свидетелстващ за 
изпълнението на тези критерии, и го 
представя на компетентния орган за 
одобрение на прехвърлянето. 

Or. en 

Обосновка 

A minimum post-closure interim period where operators retain responsibility for a storage 
site will protect the competent authority from assuming responsibility for stored CO2 
prematurely.  It will also provide additional incentive for proper site management and 
maintenance during site operation and the closure period as operators will retain 
responsibility for a fixed period of time and not be relieved of that responsibility until it is 
indicated that stored CO2 will be contained and all requirements of the storage permit for 
transferring responsibility have been met. 

 

Изменениe  341 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Since risks remain substantial over a long period after the closure of a storage site, the 
transfer of responsibility for the site to the competent authority, is not fair. Where there is 
fault or negligence the responsibility should remain with the operator. 

 

Изменениe  342 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. При затваряне на място за съхранение в 
съответствие с член 17, параграф 1, букви а) 
или б), отговорността за затвореното място, 
включително всички произтичащи от това 
правни задължения, се прехвърля на 
компетентния орган по негова собствена 
инициатива или по искане на оператора, ако 
и когато всички налични доказателства 
сочат, че всички критерии, посочени в 
настоящата директива или в 
разрешението за съхранение, са били 
изпълнени, така че съхраняваният CO2 ще 
бъде  задържан. За тази цел, операторът 
изготвя доклад, свидетелстващ за 
изпълнението на тези критерии, и го 
представя на компетентния орган за 
одобрение на прехвърлянето. 

Or. en 

Обосновка 

"For the indefinite future" is an unclear term, it is a requirement that criteria for storage 
integrity and the transfer of the responsibility are set out in the directive or in the storage 
permit itself.  
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Изменениe  343 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 

 

Изменениe  344 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

 

Изменениe  345 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички решения за одобрение, 
изготвени от компетентния орган в 
съответствие с параграф 1.  

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay the application process. We 
suggest that national regulations shall require to inform the Commission when new permits 
are issued.  
 

Изменениe  346 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

2. Държавите-членки информират 
Комисията за всички проекторешения за 
одобрение, изготвени от компетентния 
орган в съответствие с параграф 1, 
включително за внесения от оператора 

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

Or. de 

Обосновка 

Für die Übertragung der Verantwortung vom Betreiber auf die Behörde  sind gemäß des 
Subsidiaritätsgrundsatzes die Mitgliedstaaten sind zuständig. 

 

Изменениe  347 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

The binding review at Community level is necessary to ensure consistency in implementation 
of the requirements.  
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Изменениe  348 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Entbürokratisierung und Subsidiarität. 

 

Изменениe  349 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Debureaucratization and subsidiarity. 
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Изменениe  350 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

3. Компетентният орган съобщава 
окончателното решение на Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

Process of reviewing draft storage permits would result in delay the application process. We 
suggest that national regulations shall require to inform the Commission when new permits 
are issued.  
 

Изменениe  351 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

5. След прехвърлянето на отговорността, 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението продължава постоянно за 
период от най-малко 30 години от деня 
на издаване на разрешението.  

Or. en 

Обосновка 

The permanent monitoring should be kept to minimum 30 years period to ensure that storage 
of CO2 complexes are safe and to enable possibly rapid take a corrective measures in case 
any leakage.  
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Period after withdrawn of storage CO2  is the most important because after totality sealing 
may to negative activate  in the rock grounds (rock pressure, migration of CO2, leakage etc.) 
Amendment to protect Member State from fraudulent or negligent operator 

 

Изменениe  352 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, следва да се 
позволи прекратяване на редовните 
инспекции, като наблюдението би могло 
да се намали до ниво, което да дава 
възможност за откриване на изтичания 
или значителни нередности. В случай че 
бъдат открити изтичания или 
значителни нередности, компетентният 
орган предприема необходимите 
корективни мерки. Ако затварянето на 
мястото за съхранение и/или 
прехвърлянето на отговорността са били 
извършени въз основа на неточна или 
невярна информация, операторът 
продължава да носи отговорност за 
разходите по корективните мерки и за 
всички вреди, причинени на човешкото 
здраве или на околната среда. Във всички 
останали случаи съответните разходи, 
както и разходите по наблюдението, се 
покриват от фонда, посочен в член 19а, 
който се финансира с вноски на 
операторите и се управлява от 
компетентния орган.  

Or. en 

Обосновка 

Monitoring after the transfer of responsibility provides additional security to ensure that 
storage sites continue to behave as predicted. 

The current proposal for a Directive  allows for the costs for monitoring and remediation 
measures after the transfer of responsibility to be borne in the long-term entirely by the MS 
(and by definition the taxpayers), unless proven fault or negligence on behalf of the operator. 
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In order to cover the monitoring and remediation costs after the transfer of responsibility it is 
only fair to provide for a fund, financed by the operator's contributions. 

 

Изменениe  353 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде намалено 
до ниво, което позволява 
констатирането на изтичания или 
значителни нередности. Ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности, наблюдението се засилва, 
за да се оцени значимостта на проблема 
и ефективността на корективните мерки. 

Or. de 

Обосновка 

Die Befugnis zur Einstellung der Überwachung nach Übergang der Verantwortung dürfte die 
Feststellung von Leckagen, die ihrerseits zu einer Wiederaufnahme der Überwachung führen 
sollen, erst zu einem Zeitpunkt möglich machen, zu dem ein Schaden bereits eingetreten ist. 
Stattdessen ist eine Monitoringregime zumindest auf einem Minimalniveau aufrecht zu 
erhalten.  

 

Изменениe  354 
Péter Olajos 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде 
прекратено. Въпреки това, ако бъдат 

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението може да бъде намалено 
до ниво, което да дава възможност за 
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констатирани изтичания или значителни 
нередности, наблюдението се 
подновява, за да се оцени значимостта 
на проблема и ефективността на 
корективните мерки.  

откриване на изтичания или 
значителни нередности. Въпреки това, 
ако бъдат констатирани изтичания или 
значителни нередности, наблюдението 
се засилва, за да се оцени значимостта 
на проблема и ефективността на 
корективните мерки. 

Or. en 

Обосновка 

Monitoring is needed after the responsibility has been transferred to the competent authority. 

 

Изменениe  355 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

5. След прехвърлянето на отговорността 
съгласно параграфи от 1 до 4, 
наблюдението продължава през 
следващите 100 години. След изтичането 
на този период то може значително да 
бъде намалено. Въпреки това, ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности, наблюдението се подновява, за 
да се оцени значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки. 

Or. en 

Обосновка 

According to geologists, problems could still occur more than 100 years after closure of a 
storage site. 
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Изменениe  356 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

It is important that a certain level of monitoring is maintained on the storage site after its 
closure and until the injected CO2 is fully stabilised. 

 

Изменениe  357 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

6. След прехвърлянето на отговорността 
периодът на наблюдение може да се 
удължи или наблюдението да се 
възстанови, ако бъдат констатирани 
изтичания или значителни нередности.  

Or. en 

Обосновка 

The permanent monitoring should be kept to minimum 30 years period to ensure that storage 
of CO2 complexes are safe and to enable possibly rapid take a corrective measures in case 
any leakage.  
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Period after withdrawn of storage CO2  is the most important because after totality sealing 
may to negative activate  in the rock grounds (rock pressure, migration of CO2, leakage etc.) 

Amendment to protect Member State from fraudulent or negligent operator 

 

Изменениe  358 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

If the transfer of responsibility took place on the basis of false information, then site operators 
have to pay the costs for remedying eventual damage to the environment and public health. 

 

Изменениe  359 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

компетентния орган в съответствие с 
параграфи от 1 до 4, бившият оператор не 
възстановява понесени разходи. Това не се 
прилага, когато по вина или небрежност 
на оператора затварянето на място за 
съхранение е извършено въз основа на 
неточна или невярна информация. В този 
случай операторът продължава да носи 
отговорност за разходите по 
корективните мерки и за всички вреди, 
причинени на човешкото здраве или на 
околната среда. Във всички останали 
случаи съответните разходи, както и 
разходите по наблюдението, се покриват 
от фонда, посочен в член 19а, който се 
финансира с вноски на операторите и се 
управлява от компетентния орган.  

Or. en 

Обосновка 

The current proposal for a Directive  allows for the costs for monitoring and remediation 
measures after the transfer of responsibility to be borne in the long-term entirely by the MS 
(and by definition the taxpayers), unless proven fault or negligence on behalf of the operator. 
In order to cover the monitoring and remediation costs after the transfer of responsibility it is 
only fair to provide for a fund, financed by the operator's contributions. 

 

Изменениe  360 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

6. След прехвърлянето на отговорността на 
компетентния орган в съответствие с 
параграфи от 1 до 4, бившият оператор не 
възстановява понесени разходи. Това не се 
прилага в случаите с неточни данни, 
премълчаване на съответна информация, 
небрежност, умишлена измама или 
злоупотреба. Това не засяга разпоредбите 
на член 19, параграф 2а. 

Or. de 
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Обосновка 

Die Formulierung stellt sicher, dass  der Betreiber auch nach einer Übertragung der Haftung 
auf die öffentliche Hand in Regress zu nehmen ist, wenn die Tatbestandsmerkmale des Satzes 
2 vorliegen. Satz 3 stellt klar, dass im Übrigen  eine Finanzierung der verauslagten Kosten 
durch den in Art. 19 Abs. 3 (neu) geregelten Fonds möglich ist.  

 

Изменениe  361 
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

6. След прехвърлянето на отговорността на 
компетентния орган в съответствие с 
параграфи от 1 до 4, бившият оператор не 
възстановява понесени разходи, освен ако 
няма щети, дължащи се на вина или 
небрежност на оператора, дори ако тези 
щети са се появили след посоченото в 
член 18 прехвърляне. 

Or. en 

Обосновка 

Since risks remain substantial over a long period after the closure of a storage site, the 
transfer of responsibility for the site to the competent authority, is not fair. Where there is 
fault or negligence the responsibility should remain with the operator. 

 

Изменениe  362 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 18 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

7. При затваряне на място за съхранение 
в съответствие с член 17, параграф 1, 
буква в), отговорността се счита за 
прехвърлена ако и когато всички налични 
доказателства сочат, че съхраняваният 
CO2 ще бъде напълно задържан за 

7. След прехвърлянето на отговорността 
на компетентния орган в съответствие 
с параграфи от 1 до 4, бившият оператор  
възстановява понесени разходи, ако се 
появи значителна нередност по негова 



 

PE409.632v01-00 18/74 AM\734311BG.doc 

BG 

неограничен период от време, и след 
запечатването на мястото за 
съхранение и преместването на 
съоръженията за инжектиране. 

вина. 

Or. en 

Обосновка 

The permanent monitoring should be kept to minimum 30 years period to ensure that storage 
of CO2 complexes are safe and to enable possibly rapid take a corrective measures in case 
any leakage.  
Period after withdrawn of storage CO2  is the most important because after totality sealing 
may to negative activate  in the rock grounds (rock pressure, migration of CO2, leakage etc.) 
Amendment to protect Member State from fraudulent or negligent operator 

 

Изменение  363 
Adam Gierek 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

1. Комисията и държавите-членки 
гарантират, че преди подаване на 
заявлението за разрешение за съхранение 
заявителят е извършил подходящо 
финансово обезпечаване предприел 
подходящи разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, при условия, решени от Комисията 
и държавите-членки, които да гарантират, 
че могат да бъдат изпълнени всички 
задължения, произтичащи от прилагането 
на настоящата директива.  

Or. pl 

Обосновка 

The financial resources needed for the application of CSC technology may be derived from 
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emissions payments. 

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

1. Държавите-членки гарантират, че 
заявителят, съгласно прозрачна проверка 
на неговата кредитоспособност и 
основана на риска оценка на потенциален 
размер на щетите в началото на 
съхранението, е извършил подходящо 
обезпечаване, под формата на финансова 
гаранция или друга сходна мярка, което да 
гарантира, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по силата 
на издаденото в съответствие с настоящата 
директива разрешение, включително 
процедурите по затваряне и разпоредбите за 
периода след затварянето, както и всички 
задължения, произтичащи от включването 
съгласно Директива 2003/87/ЕО. 

Or. de 

Обосновка 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll sichergestellt werden, dass die Sicherheitsleistung 
in angemessener Höhe erfolgen.  

Изменениe  365 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

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

Or. de 

Обосновка 

Die Bereitstellung einer finanziellen Sicherheit vor Antragstellung ist unnötig streng und 
kostenintensiv. Die finanzielle Sicherheit ist aber vor Erteilung der Genehmigung notwendig. 

Die Höhe der finanziellen Sicherheit muss auf EU-Ebene präzisiert und ausreichend hoch 
definiert werden.  

Изменениe  366 
Holger Krahmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. de 
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Обосновка 

Die Bereitstellung einer finanziellen Sicherheit vor Antragsstellung ist unnötig streng und 
kostenintensiv. Die finanzielle Sicherheit ist aber vor Erteilung der Genehmigung notwendig. 

 
Изменениe 367 
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Румяна Желева, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Prevention of unnecessary high costs. 
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Изменениe  368 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди подаване на заявлението за 
разрешение за съхранение заявителят е 
извършил подходящо обезпечаване, под 
формата на финансова гаранция или 
друга сходна мярка, при условия, 
решени от държавите-членки, които да 
гарантират, че могат да бъдат изпълнени 
всички задължения, произтичащи по 
силата на издаденото в съответствие с 
настоящата директива разрешение, 
включително процедурите по затваряне 
и разпоредбите за периода след 
затварянето, както и всички задължения, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО. Комисията 
предоставя насоки, съгласно които 
държавите-членки ще вземат 
решение относно размера на 
финансовата гаранция, както и 
определя минималния размер на 
финансовата гаранция. 

Or. en 

Обосновка 

In order to ensure a level playing field for all operators EU-wide and avoid any distortion of 
competition, the Commission should provide the MS with guidelines regarding the calculation 
of the appropriate financial security as well as set a minimum amount for the financial 
security. 
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Изменениe  369 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

The necessary measures have to be taken to ensure financial security. 
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Изменениe  370 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 19 – параграф 1 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 
1a. Финансовата гаранция периодично 
се актуализира, така че да се вземат 
предвид промените в оценения риск 
от изтичане, включително 
възможното удължаване на 
валидността на финансовата 
гаранция дори след прехвърляне на 
отговорността на компетентния 
орган съгласно член 18. 

Or. en 

Обосновка 

Regardless of risk of leakage the financial security shall be validation after the transfer of 
responsibility to the competent authority. This financial security shall  provide covering of 
upkeep of monitoring and possibly corrective measures into account amendment article 18.  

Изменениe  371 
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 19 – параграф 2 – уводна част и буква а 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

2. Посочените в параграф 1 финансова 
гаранция или друга сходна мярка се 
задържат: 

2. Посочените в параграф 1 финансова 
гаранция или друга сходна мярка 
остават валидни и ефективни: 

а) след затваряне на място за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, букви а) или б), до момента, 
в който отговорността за мястото за 
съхранение се прехвърли на 
компетентния орган съгласно член 18, 
параграфи от 1 до 4; 

а) след затваряне на място за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, букви а) или б), до момента, 
в който отговорността за мястото за 
съхранение се прехвърли на 
компетентния орган съгласно член 18, 
параграфи от 1 до 4, като се вземе 
предвид параграф 1а, ако е 
целесъобразно; 
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Or. en 

Обосновка 

Regardless of risk of leakage the financial security shall be validation after the transfer of 
responsibility to the competent authority. This financial security shall  provide covering of 
upkeep of monitoring and possibly corrective measures into account amendment article 18. 

Изменениe  372 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 19 – параграф 2 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 2а. От началото на инжектиране на 
CO2 до затварянето на мястото за 
съхранение операторът плаща във 
фонд в края на всяка година 2% от 
стойността на квотите, които 
операторите на инсталации, 
попадащи в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО, не са били 
длъжни да върнат през съответната 
година въз основа на съхранението на 
CO2 на това място. Този фонд служи 
за финансиране на възникващите 
разходи след прехвърлянето на 
отговорността на компетентния 
орган. Фондът се учредява от 
държавите-членки. 

Or. de 

Обосновка 

Auch nach einer Übertragung der Verantwortung an die zuständige Behörde werden Mittel 
für Personal, Monitoring, mögliche Reparaturmaßnahmen, laufenden Unterhalt, 
Kompensationen im Fall von Leckagen und ggf. anderer Schäden benötigt. Monitoring und 
insb. 3-D-Seismische Untersuchungen sind arbeits- und kostenintensiv und die Überwachung 
von Bohrlöchern und und ggfs. erneute Bohrungen und Wiederverschluss kann signifikante 
Summen notwendig machen. Hiefür muss gemäß dem Vorsorge- und Verursacherprinzip 
Vorsorge getroffen werden. 
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Изменениe  373 
Evangelia Tzampazi 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 19a 
 Резервен фонд 
 При началото на процеса на 

инжектиране на CO2, във всяка 
държава-членка се създава и 
поддържа отделен резервен фонд 
посредством годишни вноски на 
операторите на местата за 
съхранение. Фондът се поддържа и 
управлява от компетентния орган. 
Вноските на операторите са свързани 
с капацитета на мястото за 
съхранение в обемни единици CO2, 
предишното представяне на 
оператора и рисковия профил на 
мястото според посочените в 
приложение I параметри. Вноските 
продължават да се внасят до 
приключване на прехвърлянето на 
отговорността на компетентния 
орган. Фондът се използва, за да 
покрива разходите по наблюдението, 
надзора и отстраняването на щети, 
възникнали за компетентния орган 
след прехвърлянето на 
отговорността, по изключение и 
преди прехвърлянето, когато 
отговорността не е обхваната от 
разпоредбите на Директива 
2004/35/EО или Директива 2003/87/EО 
и/или ако финансовата гаранция не е 
подходяща или не е налична. 

Or. en 

Обосновка 

The creation of a segregated reserve fund will provide additional financial security to 
Member States to cover the costs of monitoring, oversight and remediation once responsibility 
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for storage sites is transferred from the operators.  It will also provide a supplementary 
revenue source for Member States in instances of financial insolvency on the part of 
operators or unforeseen liability issues not covered by Directive 2004/35/EC or Directive 
2003/87/EC. 

Изменениe  374 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 19a 
 Във всяка държава-членка се създава и 

поддържа отделен резервен фонд, 
съвместно финансиран чрез 
годишните вноски на оператори на 
места за съхранение и съоръжения за 
производство на електроенергия. 
Фондът се поддържа и управлява от 
компетентния орган. Вноските на 
операторите са съразмерни на 
капацитета на мястото за 
съхранение, в обемни единици CO2, 
предишното представяне на 
оператора и рисковия профил на 
мястото според посочените в 
приложение I параметри. Вноските 
се преустановяват след 
прехвърлянето на отговорността на 
компетентния орган. Фондът се 
използва, за да покрива разходите по 
наблюдението и корективните мерки, 
както и разходи по отстраняването 
на традиционни щети (например 
увреждане на здравето, имуществени 
щети и т.н.) и екологични щети след 
прехвърлянето на отговорността, по 
изключение и преди прехвърлянето, 
когато отговорността не е 
обхваната от разпоредбите на 
Директива 2004/35/EО или Директива 
2003/87/EО и/или ако финансовата 
гаранция не е подходяща или не е 
налична.  

Or. en 
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Обосновка 

Power generators and site operators should jointly contribute to a fund which is destined to 
cover the costs for monitoring and corrective measures, as well as costs for remedying 
damage, after the transfer of responsibility. 

Изменениe  375 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
потенциалните потребители могат да 
получат достъп до мрежите за пренос на 
CO2 и до местата за съхранение с цел 
съхранение в геоложки обекти на 
генериран и уловен CO2, в съответствие 
с параграфи от 2 до 4.  
За тази цел тръбопроводите, за 
които се издават нови разрешения, 
като общо правило се проектират по 
такъв начин, че по принцип да са 
пригодени да поемат всеки поток от 
CO2 с определено минимално 
качество. Тази стойност се определя 
съгласно процедурата по 
комитология. 
 

Or. de 

Обосновка 

Zugangsbeschränkung und Diskriminierung wegen angeblicher technischer Nicht-
Kompatibilität kann damit verhindert werden. Zusätzlich erhält jeder Anlagenbauer in 
Europa die Gewissheit, dass sein CO2 – sofern er es zu einem bestimmten Qualitätsstandard 
aufbereitet - nicht aufgrund einer technischen Inkompatibilität vom Transportnetz 
ausgeschlossen wird. 
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Изменениe  376 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Power generators should cover the costs of transporting (and eventually storing) their CO2 
emissions. 

 

Изменениe  377 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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



 

PE409.632v01-00 30/74 AM\734311BG.doc 

BG 

достъп, като взема предвид: 

Or. en 

Обосновка 

To ensure free competition and equal access, transport operators should be fully unbundled 
from both storage sites operators and power generators. 

 

Изменениe  378 
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Open access must be guaranteed by transparent and objective criteria by the Member States. 

 

Изменениe  379 
Richard Seeber 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

2.  Посоченият в параграф 1 достъп се 
предоставя по начин, определен от 
държавата-членка. Държавата-членка 
прилага принципа на  открит достъп 
при недискриминативни условия, като 
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взема предвид: 

Or. en 

Обосновка 

The notion "fair" in a legal text may cause problems of interpretation, as it contains a 
subjective and a moral element, the term "non-discriminating" is common. 

 

Изменениe  380 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. de 

Обосновка 

Ein offener und nicht - diskriminierender Zugang zu gerechten Bedingungen ist absolut 
ausschlaggebend für diejeweiligen Betreiber. 

 

Изменение  381 
Riitta Myller 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. fi 

 

Изменениe  382 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

а) капацитета за съхранение, който вече 
съществува или съответно може да 
бъде осигурен в районите, определени в 
член 4, и капацитета за пренос, който 
вече съществува или съответно може 
да бъде осигурен; 

а) капацитета за съхранение, който вече 
съществува в районите, определени в 
член 4, и капацитета за пренос, който 
вече съществува;  

Or. en 

Обосновка 

Deletion of making available under reasonable conditions proposed – this would, according 
to our estimation, correspond with an obligation of extension. In the sense of economic 
viability with regard to the high investment costs it must be possible to conclude longterm-
contracts with customers on the access to transportation/storage site. 

 

Изменениe  383 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 – параграф 2 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

б) дела от нейните задължения за 
намаляване на CO2, по силата на 
международните правни 
инструменти и законодателството 
на Общността, които тя 
възнамерява да изпълни посредством 
улавяне и съхранение на CO2 в 

заличава се 
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геоложки обекти;  

Or. en 

Обосновка 

Deletion of the full phrase. The inclusion of the specific obligation for reduction under 
international and European agreements or standards in the implementation of the access 
regulations into national law does not lead anywhere and may cause unequal treatment of the 
operators in the different member states. 

 

Изменениe  384 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 – параграф 2 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

г) необходимостта да се зачитат 
надлежно обоснованите разумни нужди 
на собственика или оператора на 
мястото за съхранение или на мрежата 
за пренос на CO2 и интересите на 
всички други потребители на 
съхранението, на мрежата или на 
съответните преработващи или 
манипулационни съоръжения, които 
може да бъдат засегнати; както и  

г) необходимостта да се зачитат 
надлежно обоснованите разумни нужди 
на собственика или оператора на 
мястото за съхранение или на мрежата 
за пренос на CO2 и интересите на 
всички други потребители на 
съхранението, на мрежата или на 
съответните преработващи или 
манипулационни съоръжения, които 
може да бъдат засегнати. Тези разумни 
нужди на собственика или оператора 
на мястото за съхранение или на 
мрежата за пренос на CO2 , са на 
първо място сигурната възможност 
за пренос/съхранение на лично 
генерирания/ извлечен поток от CO2  с 
оглед на наличния капацитет, както 
и запазването на необходимата 
финансова сигурност за развитието 
на инфраструктурата или 
експлоатирането на инсталациите; 

Or. en 
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Обосновка 

It should be the primary goal that the operators of CO2 storage sites/transportation networks 
themselves are entitled to use the CCS facilities resp. storage capacities for their own CO2 
stream and to reach their own mandatory CO2 reduction goals, in order to have strong 
incentives for the necessary high investments for the construction resp. development of the 
necessary installations.  

 

Изменениe  385 
Chris Davies 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 – параграф 2 – буква д а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 да) необходимостта да се гарантира, 
че са налице подходящи разпоредби за 
създаване на условия за 
трансгранични и транзитни потоци 
CO2, по начин който не нарушава 
конкуренцията вследствие на 
географското местонахождение на 
потенциални потребители в рамките 
на ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  386 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

3. Операторите на мрежа за пренос на 
CO2 и операторите на места за 

3. Операторите на мрежа за пренос на 
CO2 и операторите на места за 
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съхранение могат да откажат достъп въз 
основа на липса на капацитет. За всеки 
отказ се предоставят надлежно 
обосновани причини. 

съхранение могат да откажат достъп въз 
основа на липса на капацитет или 
когато това е икономически 
неоснователно. За всеки отказ се 
предоставят надлежно обосновани 
причини. 

Or. en 

Обосновка 

Comparable European and national regulations of the Member States in the area of the gas 
market/gas transportation in principle provide for similar exemptions which are reasonable 
and justifiable.  

 

Изменениe  387 
Jerzy Buzek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 20a 
 Право на освобождаване 
 1. Голяма нова УСВ инфраструктура 

може, по нейно искане, да бъде 
освободена, за конкретен срок, от 
прилагане на разпоредбите на член 20 
при следните условия:  

 а) рискът, свързан с инвестицията е 
от такова естество, че 
инвестицията няма да се осъществи 
ако не бъде  предоставено право на 
освобождаване;  

 б) правото на освобождаване не 
накърнява конкуренцията или 
ефективното функциониране на 
пазара на УСВ.  

 2. Компетентните органи на 
държавата-членка могат за всеки 
отделен случай да вземат решение 
относно предоставянето на правото 
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на освобождаване по параграф 1. 
Когато въпросната инфраструктура 
се намира на територията на повече 
от една държава-членка, 
компетентните органи на 
държавите-членки вземат съвместно 
решение. Право на освобождаване се 
предоставя при следните условия:  

 а) правото на освобождаване може да 
покрива целия капацитет на  новата 
инфраструктура или част от него;  

 б) при вземане на решение за 
предоставяне на право на 
освобождаване, за всеки отделен 
случай се разглежда необходимостта 
от налагане на условия относно срока 
на освобождаването и 
недискриминативния достъп до 
инфраструктурата. При вземане на 
решение относно условията, по-
специално се вземат предвид 
сроковете на договорите, 
допълнителния капацитет за 
изграждане, времевите перспективи 
на проекта и националните 
обстоятелства;  

 в) при предоставяне право на 
освобождаване компетентният орган 
може да вземе решение относно 
правилата и механизмите за 
управление и разпределяне на 
капацитет, доколкото това не пречи 
на изпълнението на дългосрочните 
договори;  

 г) решението за предоставяне право 
на освобождаване, включително 
условията, се обосновава надлежно и 
се публикува.  

 3. Компетентните органи на 
държавата-членка създават ясна и 
стегната процедура за обжалване на 
решенията по този член.  

 4. Условията по одобряване  
предоставянето на право на 
освобождаване по настоящия член не 
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се променят със задна дата без 
съгласието на всички страни. 

Or. en 

Обосновка 

The Directive should introduce a provision allowing Member State’s to grant under well-
defined conditions exemptions from regulated Third Party Access to CCS infrastructure. The 
deployment of carbon dioxide capture and storage will require large investments in 
infrastructure. In order to attract sufficient capital investors must have confidence that they 
will be able to secure a return on their investment. This amendment is based on Article 22 of 
Directive 2003/55/EC (Second Gas Directive). 

 

Изменениe  388 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 20 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 20a 
 Право на освобождаване 
 1. Голяма нова УСВ инфраструктура 

може, по нейно искане, да бъде 
освободена, за определен срок, от 
прилагане на разпоредбите на член 20 
при следните условия: 

 а) рискът, свързан с инвестицията е 
от такова естество, че 
инвестицията няма да се осъществи 
ако не бъде  предоставено право на 
освобождаване; 

 б) правото на освобождаване не 
накърнява  ефективното 
функциониране на пазара на УСВ. 

 2. Компетентните органи на 
държавата-членка могат за всеки 
отделен случай да вземат решение 
относно предоставянето на правото 
на освобождаване по параграф 1. 
Когато въпросната инфраструктура 
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се намира на територията на повече 
от една държава-членка, 
компетентните органи на 
държавите-членки вземат съвместно 
решение. Право на освобождаване се 
предоставя при следните условия: 

 а) правото на освобождаване може да 
покрива целия капацитет на  новата 
инфраструктура или част от него, 
или да покрива допълнен или увеличен 
капацитет в неговата цялост или 
отчасти; 

 б) при вземане на решение за 
предоставяне на право на 
освобождаване, за всеки отделен 
случай се разглежда необходимостта 
от налагане на условия относно срока 
на освобождаването и 
недискриминативния достъп до 
инфраструктурата. При вземане на 
решение относно условията, по-
специално се вземат предвид 
сроковете на договорите, 
допълнителния капацитет за 
изграждане, времевите перспективи 
на проекта и националните 
обстоятелства; 

 в) при предоставяне право на 
освобождаване компетентният орган 
може да вземе решение относно 
правилата и механизмите за 
управление и разпределяне на 
капацитет, доколкото това не пречи 
на изпълнението на дългосрочните 
договори; 

 г) решението за предоставяне право 
на освобождаване, включително 
условията, се обосновава надлежно и 
се публикува. 

Or. en 

Обосновка 

We support the amendment proposal of OGP regarding Art. 20a (new) with some minor 
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changes. Since there exists no infrastructure for CO2 capture, transportation and 
sequestration, it is considered adequate that Member States can grant exemptions for 
regulated Third Party access. Comparable regulations exist also in the European respectively 
national gas market (gas transportation) regulations.  

 

Изменение  389 
Adam Gierek 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 21 – параграф 2 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Уреждането на трансгранични 
спорове, свързани с отношения между 
държавите-членки и трети страни се 
извършва по силата на 
международното право. 

Or. pl 

Обосновка 

The part of the geosphere including the storage complex may prove larger than suggested to 
date by geological surveys and may extend beyond frontiers into the territory of third 
countries. 

 

Изменениe  390 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 23 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

В случай на трансграничен пренос на 
CO2, трансгранични места за 
съхранение или трансгранични 
комплекси за съхранение, 
компетентните органи на съответните 
държави-членки спазват изискванията 
на настоящата директива, както и на 
всички други имащи отношение 
законодателни актове на Общността. За 
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трансгранични места за съхранение 
националният компетентен орган, 
отговарящ за предоставянето на 
разрешения, е органът на държавата-
членка, на чиято територия по 
вероятност се намира най-голямата 
част от мястото за съхранение. 

Or. de 

Обосновка 

Dient der Sicherstellung der Zuständigkeit und Verantwortung. 

 

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

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 23 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

В случай на трансграничен пренос на 
CO2, трансгранични места за 
съхранение или трансгранични 
комплекси за съхранение, 
компетентните органи на съответните 
държави-членки спазват изискванията 
на настоящата директива, както и на 
всички други имащи отношение 
законодателни актове на Общността. По 
отношение на трансграничните 
места за съхранение националният 
орган, отговарящ за издаването на 
разрешенията, е органът от 
държавата-членка, на чиято 
територия се предполага, че се 
намира по-голямата част от 
мястото за съхранение. 

Or. en 
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Обосновка 

Clarification of the responsibilities. 

 

Изменениe  392 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 24 – параграф 1 
 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

1. Компетентният орган съставя и 
поддържа регистър на всички затворени 
места за съхранение и заобикалящите ги 
комплекси за съхранение, в т.ч. карти с 
площта им. 

1. Компетентният орган съставя и 
поддържа регистър на всички затворени 
места за съхранение и заобикалящите ги 
комплекси за съхранение, в т.ч. карти с 
площта им, както и друга подходяща 
информация за да се определи, че 
съхраняваният CO2 се задържа 
постоянно и напълно. 

Or. de 

Обосновка 

Das Register soll dazu dienen, alle Informationen vorzuhalten, um Gefahren, die von dem 
Speicher ausgehen, oder Aktivitäten, die den Speicher gefährden könnten, einschätzen und 
bewerten zu können. Hierfür reichen Karten allein nicht aus 

 

Изменениe  393 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 28 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 28a 
 Подпомагане на началния етап 

 Най-късно до края на 2008 г. 
Комисията изработва план за 
финансиране с цел подпомагане на 
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началния етап на улавянето и 
съхраняването на въглерода (CCS). За 
периода от 2008 до 2012 г. този 
финансов инструмент може да се 
финансира от неусвоени средства от 
бюджета на ЕС, а от 2013 г. може да 
използва част от постъпленията от 
състезателното наддаване за квоти 
за търговия с емисии на ЕС. 

Or. de 

Обосновка 

Eine konkrete Form der Finanzierung von CCS ist allein schon zur Sicherung dieses 
Vorhabens notwendig, um somit eine europaweite Nutzung und ebenso den großflächigen 
Einsatz der Technologien sicherzustellen. 

 
 

Изменениe  394 
Péter Olajos 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 29 – параграф 1 – буква а 
Директива 85/337/ЕИО 
Приложение І – точка 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  

  

16. Тръбопроводи за пренос на газ, 
нефт, химикали и тръбопроводи за 
пренос на потоци от въглероден 
двуокис с цел съхранение в геоложки 
обекти с диаметър над 800 mm и 
дължина над 40 km, включително 
свързаните с тях компресорни 
станции. 

16. Тръбопроводи, с диаметър над 800 
mm и дължина над 40 km, за пренос на:  

 а) газ, нефт или химикали; 

 б) потоци от въглероден двуокис, 
включително свързаните с тях 
компресорни станции, с цел 
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съхранение в геоложки обекти. 

Or. en 

Обосновка 

The proposed definition needs to be clarified. Our interpretation is that booster stations 
adjoined and pipelines characterised in the definition are in the scope of the EIA Directive 
no matter which stream is transported. So that we suggest the following text. 

 

Изменениe  395 
Richard Seeber 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 29 – параграф 1 – буква а) 
Директива 85/337/ЕИО 
Приложение І – точка 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  

16. Тръбопроводи за пренос на газ, 
нефт, химикали и тръбопроводи за 
пренос на потоци от въглероден двуокис 
с цел съхранение в геоложки обекти с 
диаметър над 800 mm и дължина над 40 
km, включително свързаните с тях 
компресорни станции. 

16. Тръбопроводи за пренос на газ, 
нефт, химикали и тръбопроводи за 
пренос на потоци от въглероден двуокис 
с цел съхранение в геоложки обекти с 
диаметър над 800 mm и дължина над 40 
km. 

Or. en 

Обосновка 

By the amendment“including associated booster stations” without any capacity thresholds  
the scope of  application of the environmental impact assessment is extended  without any 
justification. Booster stations shall, as up to now, only be subject to environmental impact 
assessement if certain size categories are met and not irrespective of any thresholds.  
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Изменениe  396 
Chris Davies 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 30 - точка - 1 (нова) 
Директива 96/61/EO 
Член 9 - параграф 3 - алинеи от 3 до 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  
  
 В член 9, параграф 3 от Директива 

96/61/ЕО, алинеи трета, четвърта, 
пета и шеста се заличават. 

Or. en 

Обосновка 

The 2003 ETS Directive banned the use of the 1996 IPPC directive to regulate CO2 emissions 
from large industrial installations, save in certain specific circumstances. The increasing 
urgency to cut GHG emissions and therefore the need to use other instruments in addition to 
ETS, for example output-based emissions performance standards, makes this ban no longer 
appropriate and therefore it should be removed. 

 

Изменениe  397 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 30 - точка - 1 (нова) 
Директива 96/61/EO 
Член 9 - параграф 3 - алинеи от 3 до 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  
  

 В член 9, параграф 3 от Директива 
96/61/ЕО, алинеи трета, четвърта, 
пета и шеста се заличават. 

Or. en 
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Обосновка 

The 2003 ETS Directive banned the use of the 1996 IPPC directive to regulate CO2 emissions 
from large industrial installations, save in certain specific circumstances. The increasing 
urgency to cut GHG emissions and therefore the need to use other instruments in addition to 
ETS, for example output-based emissions performance standards, makes this ban no longer 
appropriate and therefore it should be removed. 

 

Изменениe  398 
Péter Olajos 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 31 
Директива 2000/60/EO 
Член 11 – параграф 3 – буква й – тире 3 а  
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  

- инжектиране на потоци от въглероден 
двуокис с цел съхранение в геоложки 
обекти, които по естествени причини са 
трайно неподходящи за други цели, при 
условие че това инжектиране е 
разрешено в съответствие с Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.(*); 

 - инжектиране на потоци от въглероден 
двуокис с цел съхранение в геоложки 
обекти, които по естествени причини са 
трайно неподходящи за други цели, и 
които се считат за изолирани обекти 
по отношение на миграцията на CO2, 
при условие че това инжектиране е 
разрешено в съответствие с Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.(*); 

Or. en 

Обосновка 

In favor of the “precautionary principle”, Article 31 of the draft should be modified. 

 

Изменениe  399 
Holger Krahmer 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 32 
Директива 2001/80/EO 
Член 9 a 
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Текст, предложен от Комисията Изменениe 

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

заличава се 

„Член 9a  

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

 

Or. de 

Обосновка 

CCS befindet sich zur Zeit noch im Stadium von Forschung und Entwicklung. Derzeit sind 
weder für die Abscheidung von CO2 noch für den Transport und die Speicherung des 
abgeschiedenen CO2 großtechnisch geeignete Lösungen absehbar. Daher kann eine solche 
Technologie noch nicht zum Gegenstand ordnungsrechtlicher Verpflichtung gemacht werden. 
Konsequenterweise müßte auch die Verpflichtung zur "Capture Readiness" ausgeschlossen 
werden, solange der Nachweis einer nachhaltigen Anwendbarkeit der gesamten CCS-
Technologiekette fehlt. 

 

Изменениe  400 
Péter Olajos 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 32 
Директива 2001/80/ЕИО 
Член 9 a 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 32 заличава се 

Изменение на Директива 2001/80/ЕО  

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

 

„Член 9a  

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

 

Or. en 

Обосновка 

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

Член 32 заличава се 

Изменение на Директива 2001/80/ЕО  

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

 

„Член 9a  

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

 

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  402 
Iles Braghetto 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  

Член 9a Член 9a 

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

Държавите-членки гарантират, че за 
всички горивни станции с капацитет от 
или над 300 мегавата, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или, при липса на такава 
процедура, първоначално разрешение  
след влизане в сила на Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.(*),  е направена подходяща 
оценка по отношение на подходящо 
пространство на мястото за инсталация 
за оборудването, необходимо за улавяне 
и сгъстяване на CO2, на наличните 
подходящи места за съхранение и 
преносни мрежи и на техническата 
приложимост на модернизирането с 
оглед на улавянето на CO2. 
Допълнителните капиталови разходи 
и необходимото време за 
модернизиране се вземат предвид при 
оценяване дали да се продължи с 
гореспоменатите мерки. При 
предоставяне на разрешения за 
подсилване или преминаване към друго 
гориво на съществуващи станции, не 
се изисква горепосочената оценка. 

Or. en 
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Обосновка 

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

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

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

 

Изменениe  403 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  

Член 9a Член 9a 

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

1. Държавите-членки гарантират, че на 
никакви горивни станции с капацитет 
от или над 200 мегавата, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или, при липса на такава 
процедура, първоначално разрешение за 
експлоатация след влизане в сила на 
Директива ХХ/ХХ/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (*), няма да се 
издава разрешение, ако при тяхната 
експлоатация те биха довели до 
изпускане на емисии CO2  в 
атмосферата, надвишаващи 350 
грама на киловатчас произведена 
енергия. 
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на CO2.  

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  404 
Norbert Glante 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

„Член 9a „Член 9a 

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

Държавите-членки гарантират, че 
всички горивни станции с капацитет от 
или над 300 мегавата, за които е 
предоставено първоначално разрешение 
за строеж или, при липса на такава 
процедура, първоначално разрешение за 
експлоатация след влизане в сила на 
Директива ХХ/ХХ/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.(*), разполагат с 
подходящо пространство на мястото за 
инсталация за оборудването, 
необходимо за улавяне и сгъстяване на 
CO2, както и че е направена оценка на 
наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата приложимост на 
модернизирането с оглед на улавянето 
на CO2. Високоефективни 
инсталации за комбинирано 
производство на енергия по смисъла 
на Директива 2004/8/ЕО се 
освобождават от тези задължения. 
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Or. de 

Обосновка 

Hocheffiziente KWK-Anlagen müssen möglichst nahe bei Wärmeverbrauchern errichtet 
werden. In siedlungsnahen Bereichen sind die Kosten für die räumlichen Erfordernisse der 
CO2-Abscheidungsanlagen besonders hoch, so dass hocheffiziente KWK-Anlagen einen 
deutlichen Wettbewerbsnachteil haben. Dies ist nicht im Sinne des Klimaschutzes, zu dem 
KWK-Anlagen durch ihren hohen Wirkungsgrad einen großen Beitrag leisten. 

 

Изменениe  405 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

В Директива 2001/80/ЕО се вмъква 
следният член 9а: 

„Член 9a „Член 9a 

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

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

Or. de 
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Обосновка 

Es ebenfalls zu überprüfen, ob die CO2 - Abscheidung nicht nur technisch sondern ferner 
finanziell machbar ist. 

 

Изменениe  406 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 32 
Директива 2001/80/ЕИО 
Член 9 а – параграф 1 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 1a. Параграф 1 обхваща всички 
горивни станции. 

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  407 
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 32 
Директива 2001/80/ЕИО 
Член 9 а – параграф 1 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 1a. Държавите-членки гарантират, 
че всички генериращи електричество 
горивни станции, проектирани с 
номинален производствен капацитет 
от 200 или повече мегавата, за които 
се очаква да превишат количеството 
на емисиите от 350g CO2/Kwh, за 
което е подадено първоначалното 
заявление за разрешително за строеж 
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на или след 1 януари 2015 г., се 
експлоатират по такъв начин, че 
най-малко 90% от емисиите им на 
CO2 се улавят, пренасят и 
съхраняват в подходящи геоложки 
обекти или че се постига с други 
средства равностойно намаляване на 
емисиите в атмосферата. При липса 
на разрешение за строеж се прилага 
първоначалното разрешение за 
експлоатация. 

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  408 
John Bowis 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 32 
Директива 2001/80/ЕИО 
Член 9 а – параграф 1 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 1a. Държавите-членки гарантират, 
че всички генериращи електричество 
горивни станции, проектирани с 
номинален производствен капацитет 
от 300 или повече мегавата, за които 
се очаква да превишат количеството 
на емисиите от 500g CO2/Kwh, за 
което е подадено първоначалното 
заявление за разрешително за строеж 
на или след 1 януари 2015 г. се 
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експлоатират по такъв начин, че 
най-малко 90% от емисиите им на 
CO2 се улавят, пренасят и 
съхраняват в подходящи геоложки 
обекти или че се постига с други 
средства равностойно намаляване на 
емисиите в атмосферата. 

 При липса на разрешение за строеж 
се прилага първоначалното 
разрешение за експлоатация. 

Or. en 

Обосновка 

An Emission Performance Standard of 500 CO2/Khw should be established for all electricity-
generating combustion plants approved from 2015. This will ensure that all future plants have 
the equivalent CO2 emissions of a modern gas-fired power plant (currently the most efficient 
and lowest emitting of the hydro-carbon technologies). This figure should be reduced in the 
future to further encourage greater cuts in emissions. 

 

Изменениe  409 
Chris Davies 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 32 
Директива 2001/80/ЕИО 
Член 9 а – параграф 1 а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 1a. През 2012 г. Комисията прави 
оценка на текущото състояние на 
техническия прогрес и последните 
научни доказателства, и ако според 
оценката се предполага, че 
задължителните изисквания за 
забрана използването на 
електроцентрали, захранвани с 
въглища, които не са оборудвани със 
съоръжения за улавяне и съхранение, 
не могат да се въведат в рамките на 
договорените срокове, освен с цената 
на несъразмерни разходи за една или 
повече държави-членки, Комисията 
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прави предложения за допълнително 
финансиране или за промяна на 
определените в параграфи 1а и 1б 
дати. 

Or. en 

Обосновка 

CCS needs to be made mandatory for power plants authorised from 2015 to avoid the spectre 
of conventional coal-fired power stations still being opened in the 2020s, negating many other 
efforts to reduce CO2 emissions.  A mandatory requirement will stimulate technological 
development and bring down costs, just as it has done in so many other fields of 
environmental policy.  However, we must ensure that the lights are kept on!  This amendment 
provides an "emergency stop" mechanism if particular problems are encountered in one or 
more Member States. 

 

Изменениe  410 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

  

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

14. Транспортирането на CO2 с цел 
съхранението му в геоложки обекти, 
както и оперирането на места за 
съхранение в съответствие с Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (*); 

Or. en 

Обосновка 

Transport of CO2 should also be included in the environmental liability Directive (Directive 
2004/35/EC). 
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Изменениe  411 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

В приложение IІІ към Директива 
2004/35/ЕО се добавя следният параграф 
14: 

В приложение IІІ към Директива 
2004/35/ЕО се добавя следният параграф 
14: 

„14. Оперирането на места за 
съхранение в съответствие с Директива 
ХХ/ХХ/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета (*); 

14. Оперирането на места за съхранение 
в съответствие с Директива ХХ/ХХ/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
до прехвърлянето на отговорността 
на компетентния орган. 

Or. de 

Обосновка 

Die bisherige Formulierung, die auf den Betrieb des Speichers beschränkt war, könnte  dazu 
führen, dass Umweltschäden, die ab Schließung eintreten, nicht mehr vom Haftungsregime 
der Umwelthaftungsrichtlinie abgedeckt sind. Die neue Formulierung stellt klar, dass der 
Betreiber solange für die Beseitigung von Umweltschäden verantwortlich ist, bis die Haftung 
auf die zuständige Behörde übergeht. 

 

Изменениe  412 
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 35 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 35a 
 Преглед 

 До 30 юни 2011 г. ще се извърши 
преглед на безопасното съхранение на 
CO2 в геоложки обекти. При условие, 
че е налице доказателство, че CO2  
може да се управлява безопасно и по 
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предвидим начин, определеният в член 
9а от Директива 2001/80/ЕО праг на 
емисии ще се прилага за всички 
налични инсталации до 2020 г. 

Or. en 

Обосновка 

By June 2011 there will be sufficient real-life data on the ability to predict and manage stored 
CO2. This will enable the emission limit of 350gCO2/kWh to be applied to all existing power 
generation plant that are above this limit. 

 

Изменениe  413 
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 35 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 35a 
 Преглед 
 До 30 юни 2011 г. ще се извърши 

преглед на безопасното съхранение на 
CO2 в геоложки обекти. При условие, 
че е налице доказателство, че CO2  
може да се управлява безопасно и по 
предвидим начин, определеният в член 
9а от Директива 2001/80/ЕО праг на 
емисии ще се прилага за всички 
налични инсталации до 2020 г. 

Or. en 

Обосновка 

By June 2011 there will be sufficient real-life data on the ability to predict and manage stored 
CO2. This will enable the emission limit of 350gCO2/kWh to be applied to all existing power 
generation plant that are above this limit. 
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Изменениe  414 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 35 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 35a 
 Преглед и по-нататъшно развитие 
 1. Въз основа на опита от 

прилагането на настоящата 
директива, включително от 
докладите, посочени в член 25 и по-
специално в светлината на опита от 
демонстрационните съоръжения за 
улавянето и съхраняването на 
въглерода (CCS), като се отчита 
техническият прогрес и най-новите 
научни познания, Комисията изготвя 
доклад до 2016 г. относно прилагането 
на настоящата директива, като 
отчита наред с другото: 

 а) дали постоянното улавяне на CO2 
по този начин е предотвратило или 
намалило доколкото е възможно 
отрицателните последици за 
околната среда и е изключило всяка 
възможна опасност за човешкото 
здраве в резултат на това; 

 б) разпоредбите, които са приложими 
за генериращи електричество горивни 
станции с номинален производствен 
капацитет от или над 300 мегавата в 
съответствие с член 32; 

 в) разпоредбите относно достъпа на 
трети страни, членове 20 и 21. 

 2. Комисията представя своя доклад 
пред Европейския парламент и пред 
Съвета, като този доклад  по 
необходимост се съпровожда от 
законодателни предложения. 

Or. de 
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Обосновка 

Die Kommission soll, angesichts des technischen Fortschritts  und der jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, eine Revision der Richtlinie durchführen. 

 

Изменениe  415 
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 35 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 35 a 
 1. В рамките на девет месеца от 

получаване на докладите по член 25, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно изпълнението на 
настоящата директива. 

 2. В доклада си Комисията по-
специално прави оценка на:  

 - процедурите за информиране на 
Комисията относно разрешенията за 
съхранение (член 10) и решенията за 
прехвърляне на отговорността (член 
18); 

 - опита, свързан с разпоредбите 
относно достъпа на трети страни 
съгласно членове 20 и 21; 

 - възможността за въвеждане на 
задължение, което да се прилага за 
проекти на нови големи горивни 
станции, свързано с улавянето и 
съхранението на CO2  или за развитие 
на проекти за улавяне на CO2 и 
обхвата на едно такова задължение; 

  - по-нататъшното развитие и 
актуализиране на определените в 
приложения I и II критерии, 

 и представя предложение за 
преразглеждане на директивата, по 
целесъобразност. 
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Or. en 

Обосновка 

Present knowledge on the subject of geological storage of carbon dioxide is too inadequate to 
have this obligation now. We suggest to consider the imposition of “capture ready” 
obligation but not before the directive review stage in accordance with the article 35a. 
Energy sector should not be put risk of bearing costs related to CCS until  the technology is 
completely tested within demonstration projects. Only costs related to R&D (Research and 
Development) in scope of CO2  capture, transport and geological storage seem to be 
justified. 

 

Изменениe  416 
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Present knowledge on the subject of geological storage of carbon dioxide  is too inadequate 
to have this obligation now. We suggest to consider the imposition of “capture ready” 
obligation but not before the directive review stage  in accordance with the article 35a. 
Energy sector should not be put risk of bearing costs related to CCS until  the technology is 
completely tested within demonstration projects. Only costs related to R&D (Research and 
Development)  in scope of CO2  capture, transport and geological storage seem to be 
justified. 
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Изменениe  417 
Péter Olajos 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

A one-year transposition period is too short, therefore suggests providing for a two-year 
period for transposition to Member States. 

 

Изменениe  418 
Chris Davies 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

 

Изменениe  419 
Evangelia Tzampazi 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 36 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 36a 
 Преглед 
 След завършване на 12-те 

демонстрационни проекти и въз 
основа на технологичния напредък, до 
1 януари 2016 г. Комисията извършва  
оценка на функционирането и 
жизнеспособността на проектите и 
представя доклад по въпроса. Въз 
основа на този доклад Комисията  
представя предложение на 
Европейския парламент и Съвета за 
изменение на настоящата директива, 
по целесъобразност и уточнява 
техническите елементи, за да се 
включат резултатите от оценката 
на безопасността и въздействието 
върху околната среда. 

Or. en 

Обосновка 

The demo projects will help acquire the necessary technical experience for the safe and viable 
use of CCS technology. After the completion of the projects the Commission should evaluate 
them and then present a proposal in order to modify the current proposal for a Directive 
according to the new scientific elements and the technological developments. 
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Изменениe  420 
Anders Wijkman 

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 36 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

 Член 36a 
 Доклад на Комисията 
 1. Въз основа на натрупания опит по 

улавянето, геоложкото извличане и 
преноса на въглеродните емисии и въз 
основа на промените в 
международния контекст, 
Комисията публикува доклад до 31 
декември 2012 г. относно напредъка в 
развитието и разгръщането на 
технологията за улавяне и съхранение 
на CO2 , получен вследствие на 
производство на електроенергия от 
изкопаеми горива. 

 2. Докладът включва, но не се 
ограничава до, разглеждане на:  

 • напредъка при разгръщането на 
технологията в рамките на 
държавите-членки, посредством 
демонстрационни проекти с 
търговска насоченост; 

 • напредъка при развитието на 
технологията, включително 
енергийната ефективност на процеса 
на улавяне ("енергийните санкции"); 
и нейната вероятна търговска 
наличност в рамките на определени 
срокове;  

 • последните оценки на 
разходите, свързани с изграждането и 
функционирането на горивни 
станции, оборудвани с такава 
технология; както и  

 • последните оценки на 
наличието и капацитета на 
подходяща инфраструктура за 
преноса и съхранението на CO2  в 
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геоложки обекти в рамките на 
държавите-членки. 

 3. Въз основа на този доклад 
Комисията, ако е необходимо, 
представя законодателно 
предложение за изменение на 
директивата.  

Or. en 

Обосновка 

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

 

Изменениe  421 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение I − уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 
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Обосновка 

Die in Anhang I aufgelisteten Arbeiten sind nur zum Teil Stand der Technik, teilweise liegen 
sie im Grenzbereich zu Forschung und Entwicklung oder sind vollständig dem FuE-Bereich 
zuzuordnen (z. B. Stufe 3.1. Buchstabe b). Um den Umfang der Antragsunterlagen und den 
Zeitbedarf für deren Erarbeitung in einem bearbeitbaren Rahmen zu halten, sollte ein 
Hinweis aufgenommen werden, dass maßgeblich für die Erstellung der Antragsunterlagen der 
Stand der Technik ist. 

 

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Completion. 
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Изменение  423 
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение I – eтап 1 – уводно изречение 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Събират се достатъчно данни за 
изработване на пространствен и 
динамичен триизмерен (3-D) геоложки 
модел на мястото за съхранение и 
комплекса за съхранение, включително 
кепрока, и заобикалящия ги район, 
включително хидравлично свързаните 
райони. Тези данни обхващат поне 
следните свойствени комплексни 
характеристики: 

Събират се достатъчно данни за 
изработване на пространствен и 
динамичен триизмерен (3-D) модел на 
мястото за съхранение, комплекса за 
съхранение, включително кепрока, и 
заобикалящия ги район, включително 
хидравлично свързаните райони, както 
и достатъчно данни за разработване 
на съответни сценарии за бъдещото 
развитие на мястото. Тези данни 
обхващат поне следните свойствени 
комплексни характеристики: 

Or. es 

Обосновка 

Este requisito es especialmente necesario para evaluar la posibilidad de fugas 

 

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

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 
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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.  

 

Изменениe  425 
Karsten Friedrich Hoppenstedt 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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

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

Or. de 

Обосновка 

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

 

Изменениe  426 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

к) Евентуално взаимодействие с 
други дейности (напр. проучване, 
производство и съхранение на 
въглеводороди), особено 
конкурирането с възобновяеми 
енергийни източници (например 
геотермална употреба на водоносните 
хоризонти) и подпочвени водни запаси;  
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Or. en 

Обосновка 

During the evaluation of storage sites there should be special attention for competition 
between CO2 storage and renewable energy sources, such as geothermal use of aquifers.  

 

Изменениe  427 
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans 

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

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

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

Or. en 

Обосновка 

Long distance transport of CO2 can become very expensive and therefore competent 
authorities need to know if there is enough storage capacity available in a certain area. 

 

Изменениe  428 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 3 –  точка 3.1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

а) Вероятните стойности на 
инжектиране и свойства на CO2;  

а) Вероятните стойности на 
инжектиране, свойства на CO2 и 
промените, които настъпват в тях 
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вследствие на температура и 
налягане; 

Or. en 

Обосновка 

Change in physical and chemical properties of CO2 with temperature and pressure may 
influence security characterization and modeling results 

 

Изменениe  429 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 3 –  точка 3.1 – буква д) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

д) Краткосрочните и дългосрочните 
симулации (за да се установи какво се 
случва с CO2 и как той реагира в 
течение на десетилетия и хилядолетия, 
включително скоростта на разтваряне 
на CO2 във вода). 

д) Краткосрочните и дългосрочните 
симулации (за да се установи какво се 
случва с CO2 и как той реагира в 
течение на десетилетия и хилядолетия, 
включително степента на разтваряне 
на CO2 във вода). 

Or. en 

Обосновка 

For technical clarification purposes. 

 

Изменениe  430 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 3 –  точка 3.1 – буква е) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

е) Поведението на параметрите 
налягане-обем спрямо времето в обекта 
за съхранение; 

е) Поведението на параметрите 
налягане и обем спрямо времето в 
обекта за съхранение; 
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Or. en 

Обосновка 

For technical clarification purposes. 

 

Изменениe  431 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 3 –  точка 3.1 – буква о) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

о) Стойностите на миграция (в 
отворени резервоари); 

о) Стойностите на миграция (в  
резервоари); 

Or. en 

Обосновка 

Open-ended reservoirs should not be allowed because they can pose danger to the human and 
environment 

 

Изменениe  432 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 3 –  точка 3.3 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

в) Критичните параметри, 
отразяващи се върху потенциалното 
изтичане (напр. максимално налягане на 
резервоара, максимални стойности на 
инжектиране, чувствителност спрямо 
различни предположения в 
статичния(те) геоложки модел(и) и т.н.); 

в) Критичните параметри, 
отразяващи се върху потенциалното 
изтичане (напр. максимално налягане на 
резервоара, максимални стойности на 
инжектиране, температура, 
чувствителност спрямо различни 
предположения в статичния(те) 
геоложки модел(и) и т.н.); 

Or. en 
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Обосновка 

For technical clarification purposes. 

 

Изменениe  433 
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 4 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

а) Оценка на излагане на 
въздействието — основава се на 
характеристиките на околната среда и 
разпределението на населението в 
района на комплекса за съхранение, и 
вероятното поведение и съдба на CO2, 
изтекъл от потенциалните пътеки, 
установени при стъпка 3; 

а) Оценка на излагане на 
въздействието — основава се на 
характеристиките на околната среда и 
на разпределението и дейностите на 
населението в района на комплекса за 
съхранение, и вероятното поведение и 
съдба на CO2, изтекъл от потенциалните 
пътеки, установени при стъпка 3; 

Or. en 

Обосновка 

The assessment should not only be based on the environment and the population but also on 
the surrounding activities. 

 

Изменениe  434 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – етап 4 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменениe 

б) Оценка на последствията — 
основава се на чувствителността на 
конкретни видове, общности или 
местообитания спрямо потенциално 
изтичане, установено при стъпка 3. При 
целесъобразност тя включва 
последствията от излагането на 
повишени концентрации на CO2 в 

б) Оценка на последствията — основава 
се на чувствителността на конкретни 
видове, общности или местообитания 
спрямо потенциално изтичане, 
установено при стъпка 3. При 
целесъобразност тя включва 
последствията от излагането на 
повишени концентрации на CO2 в 
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биосферата (включително почва, морски 
седименти и бентосни води 
(задушаване, хиперкапния) и занижено 
ниво на pH в тези околни среди 
вследствие на изтичане на CO2). Тя 
също така включва оценка на 
въздействията от други вещества, които 
е възможно да присъстват в изтичащите 
потоци от CO2 (било то попаднали в 
инжектираните потоци примеси, или 
нови вещества, възникнали при 
съхранението на CO2). Тези 
последствия се взимат предвид в редица 
времеви и пространствени скали и се 
свързват с редица различни обеми на 
изтичане. 

биосферата (включително почва, морски 
седименти и бентосни води 
(задушаване, хиперкапния) и занижено 
ниво на pH в тези околни среди 
вследствие на изтичане на CO2).Тя 
също така включва оценка на 
въздействията от други вещества, които 
е възможно да присъстват в изтичащите 
потоци от CO2 (било то попаднали в 
инжектираните потоци примеси, или 
нови вещества, възникнали при 
съхранението на CO2). Тези 
последствия се взимат предвид в редица 
времеви и пространствени скали и се 
свързват с редица различни обеми на 
изтичане. 

(не засяга българския текст) 

Or. en 

Обосновка 

For technical clarification purposes. “Reduced” has another meaning in professional 
literature (a chemical reaction where a chemical species accept electrons). 

 

Изменение  435 
Lambert van Nistelrooij 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение II – параграф 1 – точка 1.1 – алинея три – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изборът на технология за наблюдение 
се основава на най-добрите налични 
практики в момента на проектиране. 
При целесъобразност се вземат предвид 
и се използват следните варианти: 

Изборът на технология за наблюдение 
се основава на най-добрите налични 
практики в момента на проектиране и 
ще бъде актуализиран съгласно 
развитието на най-добрите налични 
практики. При целесъобразност се 
вземат предвид и се използват следните 
варианти: 

Or. en 
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Обосновка 

Technological developments are fast, it is important to use the best practices available.  

 

Изменение  436 
Владко Тодоров Панайотов 

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение І – параграф 1 – точка 1.1 – буква к) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) технологии, които предоставят 
информация за поведението на 
параметрите налягане-обем и 
пространствено/вертикално 
разпределение на насищането на 
струята от CO2 чрез прилагане на 
триизмерна симулация върху 
триизмерни геоложки модели на обекта 
за съхранение, изработени в 
съответствие с член 4 и приложение І; 

к) технологии, които предоставят 
информация за поведението на 
параметрите налягане-обем и 
пространствено/вертикално 
разпределение на насищането на 
струята от CO2 чрез прилагане на 
триизмерна симулация върху 
триизмерни геоложки модели на обекта 
за съхранение, изработени в 
съответствие с член 4 и приложение І; 

(не засяга българския текст) 

Or. en 

Обосновка 

For technical clarification purposes. 

 
 


