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Изменение 1
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че целта на европейските 
политики за климата следва да бъде 
намаляването в световен мащаб на 
емисиите на парникови газове;

1. подчертава, че целта на европейските 
политики за климата следва да бъде 
възможно най-доброто 
приспособяване на Общността в 
икономическо, социално и екологично 
отношение към изменението на 
климата, което протича на нейна 
територия;

Or. pl

Изменение 2
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня специалния доклад от 
2005 г. относно улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид 
на Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (IPCC), в 
който улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид беше окачествено 
като обещаваща технология за бързо 
намаляване на глобалните емисии на 
парникови газове, с потенциал да 
достигне намаляване до 55% до 
2100 г.;

Or. en
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Изменение 3
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. припомня, че повечето прогнози 
предвиждат, че снабдяването с 
първична енергия ще продължава да 
бъде доминирано от изкопаемите 
горива поне до средата на века и във 
връзка с това улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид е 
допълваща технология, която е 
крайно необходима за постигане на 
препоръчителното намаляване на 
емисиите на CO2 до 2050 г., наред с 
напредъка в областта на енергийната 
ефективност и разработването на 
енергията от възобновяеми 
източници;

Or. en

Изменение 4
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. припомня ангажимента, поет от 
Европейския съвет от 8 и 9 март 
2007 г. за стимулиране на 
изграждането и експлоатацията в 
стопанския електроенергиен сектор 
до 2015 г. на до 12 демонстрационни 
електроцентрали с устойчиво 
развити технологии на база 
изкопаеми горива; 

Or. en
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Изменение 5
Rebecca Harms

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че макар улавянето и 
съхранението на въглерод (CCS) да е 
технология, прилагана в крайните точки 
на мрежите, тя може да бъде част от 
европейските политики за климата; 
подчертава обаче, че това не следва да 
води до намаляване на мерките за 
енергийна ефективност и на 
инвестициите в производството на 
енергия от възобновяеми източници;

2. счита, че макар улавянето и 
съхранението на въглерод (CCS) да е 
технология, прилагана в крайните точки 
на мрежите, тя може да бъде част от 
европейските политики за климата, при 
условие че безопасността и 
екологичната съвместимост могат 
да бъдат гарантирани по цялата 
верига; подчертава обаче, че това не 
следва да води до намаляване на 
мерките за енергийна ефективност и на 
инвестициите в производството на 
енергия от възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 6
Rebecca Harms

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да бъдат 
въведени правно обвързващи, строги 
критерии относно дългосрочната 
безопасност на местата за съхранение;

4. подчертава, че следва да бъдат 
въведени правно обвързващи, строги 
критерии относно дългосрочната 
безопасност и неизменността на 
местата за съхранение;

Or. en
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Изменение 7
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че една ранна 
демонстрация на улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид в 
индустриален мащаб в ЕС е от 
решаващо значение за постигане на 
широко стопанско разпространение 
на съобразено с околната среда 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид по целия свят след 2020 г.;

Or. en

Изменение 8
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че поради високите технически 
и финансови разходи улавянето и 
съхранението на въглерод ще допринесе 
за енергийна структура с ограничен 
брой големи електроцентрали, въпреки 
че малките децентрализирани централи 
с комбинирано производство са по-
подходящи за постигането на 20-
процентово увеличение на енергийната 
ефективност в Европа;

7. счита, че поради високите технически 
и финансови разходи улавянето и 
съхранението на въглерод може да
допринесе за енергийна структура с 
ограничен брой големи
електроцентрали, въпреки че малките 
децентрализирани централи с 
комбинирано производство са по-
подходящи за постигането на 20-
процентово увеличение на енергийната 
ефективност в Европа;

Or. pl
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Изменение 9
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. счита, че улавянето и съхранението на 
въглерод намалява ефективността на 
електроцентралите и ще доведе до 
увеличена употреба на въглища в 
световен мащаб;

8. счита, че улавянето и съхранението на 
въглерод намалява ефективността на 
електроцентралите и ще доведе до 
увеличена употреба на въглища в 
световен мащаб; във връзка с това 
счита, че улавянето и съхранението 
на въглероден диоксид следва да се 
ограничи до съоръжения за 
преобразуване на въглища в газ, с 
възможност за прилагане на решение 
с по-висока ефективност към 
системите за двойно и тройно 
комбинирано енергийно производство;

Or. en

Изменение 10
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. счита, че едно рационално и 
необходимо действие в сектора на 
енергията, получавана от въглища, е 
по-широкото използване на най-
новите технологии за изгаряне на 
въглища с ниски емисии, които се 
характеризират както с голяма 
ефективност при извличането на 
енергия, така и със значително 
намалено въздействие върху околната 
среда;

Or. pl
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Изменение 11
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че увеличената 
употреба на въглища ще доведе до 
допълнително замърсяване на въздуха, 
включително със серен диоксид (SO2), 
азотни оксиди (NOx), въглероден оксид 
(CO), прах и живачни емисии;

заличава се

Or. pl

Изменение 12
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че увеличената
употреба на въглища ще доведе до 
допълнително замърсяване на въздуха, 
включително със серен диоксид (SO2), 
азотни оксиди (NOx), въглероден оксид 
(CO), прах и живачни емисии;

9. подчертава, че увеличеното горене на 
въглища ще доведе до допълнително 
замърсяване на въздуха, включително
със серен диоксид (SO2), азотни оксиди 
(NOx), въглероден оксид (CO), прах и 
живачни емисии;

Or. en

Изменение 13
Rebecca Harms

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. предлага разходите за проучванията 11. предлага разходите за проучванията 
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в областта на улавянето и съхранението 
на въглерод да бъдат за сметка на 
енергийния отрасъл и другите 
потребители, а публичните фондове да 
се използват единствено за проучвания с 
цел определяне на необходимите 
изисквания за безопасност, екология и 
контрол; 

в областта на улавянето и съхранението 
на въглерод да бъдат за сметка на 
енергийния сектор и другите 
потребители, а публичните фондове да 
се използват единствено за проучвания с 
цел определяне на необходимите 
изисквания за безопасност, екология и 
контрол; настоява допълнително 
всяко публично финансиране на 
улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид да бъде 
придружено със споразумение за 
поделяне на правата върху 
интелектуалната собственост; 

Or. en

Изменение 14
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че улавянето и съхранението 
на въглерод следва да се използва в 
резултат на конкуренция и че улавянето 
и съхранението на въглерод не следва да 
бъде субсидирано; изразява увереност, 
че инсталациите за улавяне и 
съхранение на въглерод следва да бъдат 
финансирани от енергийния отрасъл, в 
случай че това е най-осъществимото 
решение за намаляване на емисиите на 
CO2.

12. счита, че улавянето и съхранението 
на въглерод следва да се използва в 
резултат на конкуренция с други 
средства за контролиране на 
въглерода под договорените граници за 
емисии на газове с парников ефект и 
че улавянето и съхранението на 
въглерод не следва да бъде 
субсидирано; изразява увереност, че 
инсталациите за улавяне и съхранение 
на въглерод следва да бъдат 
финансирани от енергийния сектор, в 
случай че това е най-осъществимото 
решение за намаляване на емисиите на 
CO2;

Or. en
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Изменение 15
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 12 а (нов)

Проектостановище Изменение

12а. счита, че улавянето и 
съхранението на въглероден диоксид е 
енергийна технология, движена от 
необходимостта за борба с 
изменението на климата и чиято 
икономическа жизнеспособност 
зависи напълно от цената на CO2; 
счита, че във връзка с това, Схемата 
за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС е 
подходящ инструмент за учредяване 
на преходен Механизъм за 
демонстрационни проекти, който да 
осигури необходимите стимули за 
ранно инвестиране в 
демонстрационната програма за 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид;

Or. en

Изменение 16
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 12 б (нов)

Проектостановище Изменение

12б. предлага директивата относно 
СТЕ на ЕС да определи резерв от до 
500 милиона квоти за предоставяне 
на широкомащабни стопански 
демонстрационни проекти, които 
предприемат улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид на територията 
на ЕС;

Or. en
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Изменение 17
Pilar Ayuso

Проектостановище
Параграф 12 в (нов)

Проектостановище Изменение

12б. призовава Комисията да 
представи необходимото 
законодателено предложение за 
установяване на процедури за 
определяне и одобрение на 
демонстрационните проекти и за 
предоставяне на квоти за 
демонстрационни проекти, като 
отчита следните критерии:
- гарантиране на разработването на 
широк спектър от технологии за 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид с най-добро съотношение 
стойност-цена и в уравновесени 
географски местности из целия ЕС;
- квотите следва да бъдат 
предоставяни срещу проверено 
геоложко съхранение на CO2;
- по-голям стимул следва да бъде 
осигурен за по-скорошни проекти и за 
по-сложни технологии, и/или 
съчетани системи за транспорт и 
съхранение;
- гарантиране, че демонстрационните 
проекти уравновесяват 
необходимостта от възстановяване 
на разходите и избягват риска от 
непредвидени печалби, като 
експлоатират потенциалната роля 
на посредник на Европейската 
инвестиционна банка в тази област;
- действието на Механизма за 
демонстрационни проекти следва да 
бъде ограничено по отношение на 
своето времетраене и обем, така че 
да не предоставя дълготрайна помощ 
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за промишлеността.

Or. en
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