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КРАТКА ОБОСНОВКА

La communication de la Commission concernant la réalisation de l'objectif communautaire de 
limitation du réchauffement de la planète à 2° C explique que pour obtenir une réduction de 
50% des émissions de CO2 dans le monde d'ici à 2050, les émissions des pays développés 
devront être réduites de 30% d'ici à 2020, puis de 60 à 80% d'ici à 2050. Pour que ces 
objectifs soient réalisables, il est nécessaire d'exploiter toutes les options  de réduction des 
émissions comme les incitations à la limitation de notre consommation d’énergies fossiles, le 
remplacement des énergies fossiles  par d’autres énergies alternatives ou le captage et le 
stockage du CO2 (CSC).

Le stockage du CO2 consiste à limiter les rejets de CO2 dans l’atmosphère en captant ce gaz 
dès sa source de production puis en le stockant dans le sous sol où il ne pourra plus influer sur 
le réchauffement climatique planétaire. Cette solution présente l’avantage d’apporter une 
réponse au problème de l’émission des gaz à effet de serre dès sa source. Cependant, cette 
technologie doit répondre à des exigences accrues en matière de sélection  et de gestion 
appropriées des sites afin de réduire au maximum les risques de fuites. 

La séquestration du carbone sera surtout utile pour les grandes installations industrielles, telles 
que les centrales électriques alimentées par les combustibles fossiles liquides (pétrole), solides 
(charbon) et gazeux (gaz naturel), les raffineries de gaz, les usines de production de 
fertilisants et autres sites qui produisent de grandes quantités de CO2. Il est nécessaire de 
rappeler que les émissions des centrales électriques à charbon, représentent un quart des 
émissions de CO2 en Europe et une grande partie de la croissance des émissions en Asie. Vu 
les perspectives de multiplication des centrales à charbon en Europe et dans le monde entier, 
il y a un grand intérêt au développement de technologies de captage et de stockage géologique 
du CO2.

Il reste à réduire le prix de cette technologie. Le coût de la filière CSC comprend d'une part 
les dépenses d'infrastructures pour le captage, le transport et le stockage du CO2 et d'autre 
part, les coûts d'exploitation de ces infrastructures en vue de stocker le CO2. En effet, le 
captage, le transport et l'injection du CO2 nécessite une certaine quantité d'énergie. Au prix 
actuel de la technologie, l'investissement préalable est majoré de 30 à 70% par rapport aux 
centrales "classiques". Quant aux frais d'exploitation, ils dépassent largement ceux des 
centrales à charbon non équipées de la technologie de CSC.  Le CSC ne sera donc déployé 
que si le prix d'une tonne d'émission de CO2 évitée est inférieur au prix du carbone.

Le système communautaire d'échange des quotas d'émissions (SCEQE) sera le principal 
facteur d'incitation au déploiement du CSC. Dans le cadre du SCEQE, le CO2 capté et stocké 
dans de bonnes conditions de sécurité conformément au cadre juridique établi par l'Union 
européenne sera considéré comme n'ayant pas été émis. Selon les estimations réalisées pour 
l'analyse d'impact de la directive proposée, en admettant que le CSC est prévu dans le système 
communautaire d'échange des quotas d'émissions et en partant d'une hypothèse de 20% de 
réduction des émission de gaz à effet de serre d'ici 2020 , 7 millions de tonnes de CO2
pourraient être stockées en 2020 et jusqu'à 160 millions de tonnes en 2030. Les émissions de 
CO2 évitées en 2030 représenteraient environ 15 % des réductions requises en Europe. 

Il sera essentiel de trouver des leviers financiers pour que l'initiative CSC se transforme en 
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action commune et dépasse le stade de structure de coordination d'un «réseau de projets». Les 
autorités publiques européennes et nationales devront aider les entreprises à couvrir les coûts 
initiaux pour le CSC, jusqu’à ce que cette technologie soit commercialement viable. Il faut 
considérer cet effort financier comme indispensable dans la période transitoire entre les 
actuelles énergies fossiles, qui occuperont encore une place dominante dans les prochaines 
décennies, et les énergies alternatives qui prendront progressivement le relais.

De nouvelles infrastructures devront être construites en Europe pour réussir cette transition. 
Un effort de Recherche et Développement (R&D) doit être poursuivi mais il faut maintenant 
expérimenter ces technologies, afin de démontrer leur fiabilité, et construire des projets 
pilotes et des démonstrateurs dans l'Union européenne. Il faudra ainsi examiner les mesures 
pouvant être prises pour assurer la démonstration des technologies permettant d’utiliser les 
combustibles fossiles, et en particulier le charbon, dans l’optique du développement durable. 
La Commission devra déterminer sur cette base quel est le meilleur moyen de soutenir la 
conception, la construction et l'exploitation d'un maximum de12 installations de 
démonstration à grande échelle.

La technique du CSC ne peut devenir commercialement viable que si l'industrie et les 
organismes publics mettent en place en temps voulu des initiatives énergiques et des 
incitations commerciales fortes. Cette technologie doit permettre à l'UE d'occuper un rôle de 
premier plan au niveau mondial dans l'éventail diversifié de technologies énergétiques 
propres, efficaces et à faibles émissions de carbone.

La proposition de la Commission constitue une bonne base de discussion car elle fournit un 
cadre juridique plus claire et utile pour le stockage du CO2. Elle encadre aussi rigoureusement
le processus d'autorisation et de suivi : phasage, nature des éléments techniques à fournir à 
chaque étape, consultations, surveillance, prévention, mesures correctives en cas de problème, 
garanties financières, inspections, suivi, accès des tiers…Ce texte ne semble pas poser de 
problème insurmontable, sous réserve de quelques  ajustements et de quelques clarifications. 

L’intérêt du CSC peut être fortement remis en cause dans la mesure où les Etats-membres 
auraient la possibilité de refuser tout stockage de CO2 et même toute recherche de stockage 
de CO2 sur tout ou partie de leur territoire. Il existe différents niveaux d’approches et 
d’enthousiasme pour la technologie du CSC selon les Etats. Un certain nombre d’Etats-
membres ne disposent d’ailleurs pas d’études précises sur les capacités ou lieux de stockage 
de leur territoire. 

Au début de l’année 2007, la Commission proposait qu’une grande partie des usines émettant 
le plus de CO2 rendent leurs structures compatibles avec la technologie du CSC d’ici 2020. 
Cette idée à été abandonnée sous prétexte que cette technologie ne serait pas intéressante 
financièrement à cette date. La future directive pourrait introduire une clause de rendez-vous 
afin de réviser la future directive. Cette révision pourrait rendre obligatoire à une date donnée 
le CSC à toutes les nouvelles installations de combustion de plus de 300 MW. L’obligation 
faite à chaque nouvelle installation de combustion de se préoccuper d’une future mise en 
œuvre du CSC (notion de prêt-à-capter) demeure relativement limitée si des objectifs clairs ne 
sont pas clairement fixés.

Des interrogations peuvent aussi se poser sur le délai très bref laissé à la phase d’exploration 
qui comprendrait notamment des essais d’injection de faibles quantités de CO2, pour enrichir 
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les études préalables à la demande de permis de stockage. L’expérience en matière de 
recherche de sites de stockage de gaz naturel semble démontrer que des durées beaucoup plus 
longues sont souvent nécessaires pour la phase d’exploration, dans un contexte géologique 
précis.

Il faut mener plus de recherches sur les éventuels effets sur l'environnement de la rétention de 
CO2 et des fuites dans les environnements marins et terrestres. Les questions de droits de 
propriété et de responsabilité en cas de fuites devraient être les plus épineuses. 

Le CSC n'est pas une solution aussi populaire que l'énergie éolienne, marémotrice ou solaire. 
De nouvelles évolutions, notamment en ce qui concerne le stockage, seront nécessaires et 
plusieurs obstacles devront ainsi être surmontés pour que le CSC devienne une technique de 
réduction des émissions de CO2 à part entière.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) според извършените оценки във 
връзка с анализа на въздействието на 
предлаганата директива, ако се 
приеме, че УСВ бъде заложено в 
схемата на Общността за търговия с 
емисии и изхождайки от хипотезата 
за 20% намаление на емисиите на 
парникови газове до 2020 г., през 2020 г. 
биха могли да бъдат съхранени 7 
милиона тона CO2 , а през 2003 г. - до 
160 милиона тона. Предотвратените 
емисии на CO2 през 2030 г. биха 
съставлявали приблизително 15% от 
изискваното съкращаване на емисии в 
Европа.

Or. fr
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Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Наложително е Европейският 
съюз да започне във възможно най-
кратки срокове осъществяването на 
демонстрационна инициатива за 
УСВ, като част от цялостна 
политическа рамка, предвиждаща по-
специално целеви 
научноизследователски дейности 
посредством пилотни проекти и 
мерки за информиране и привличане 
вниманието на обществеността. Ако 



PA\718650BG.doc 7/20 PE404.776v01-00

BG

Европейският съюз запази позицията 
си на световен лидер в 
разработването на технологии за 
УСВ и те бъдат пуснати на пазара 
своевременно, европейските 
предприятия ще се възползват от 
новите търговски възможности в 
трети страни, като Китай или 
Индия.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Държавите-членки следва да 
информират Комисията за всички 
разрешения за експлоатация и 
съхранение, издадени от 
компетентните органи в 
съответствие с настоящата 
директива, в срок най-много от един 
месец след предоставяне на 
разрешението от компетентния 
орган. Преди да издадат разрешение за 
съхранение държавите-членки могат 
да поискат становище от Комисията 
относно тяхното 
проекторазрешение. Прегледът на 
проекторазрешенията на равнище 
Общност следва да спомогне за 
осигуряване на последователност в 
прилагането на изискванията на
директивата в цялата Общност и също 
така да засили общественото доверие в 
УСВ, особено в ранния етап от 
прилагането на директивата.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Наблюдението е от ключово 
значение за това да се даде оценка, дали 
инжектираният CO2 реагира според 
очакванията, дали се наблюдават 
миграции или изтичания, и дали 

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

констатираното изтичане нанася щети 
на околната среда или човешкото 
здраве. За тази цел държавите-членки 
следва да гарантират, че по време на 
оперативния етап операторът наблюдава 
комплекса за съхранение и 
съоръженията за инжектиране въз 
основа на план за наблюдение, съставен 
в съответствие със специфичните 
изисквания за наблюдение. Планът 
следва да бъде представен на 
компетентния орган и одобрен от него. 
Специфичните изисквания на плана 
за наблюдение трябва да 
съответстват на определените от 
директивата изисквания относно 
схемата на Общността за търговия с 
емисии на парникови газове.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

становище за проекторешенията за 
одобрение в срок от три месеца след 
тяхното подаване. Националните органи 
следва да вземат това становище 
предвид при вземането на решение 
относно одобрението и следва да 
обосноват всяко отклонение от 
становището на Комисията. Прегледът 
на проекторешенията за одобрение 
следва да спомогне за осигуряване на 
последователност в прилагането на 
изискванията на директивата в цялата 
Общност и също така да засили 
общественото доверие в УСВ, особено в 
ранния етап от прилагането на 
директивата

Or. fr

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) Достъпът до мрежите за пренос и 
местата за съхранение на CO2 следва да 
бъде поставен като условие за навлизане 
или конкурентно опериране на 
вътрешния пазар на топлинна и 
електроенергия, в зависимост от 
съответните цени на въглеродните 
емисии и на УСВ. Следователно е 
целесъобразно да се предвидят 
подходящи разпоредби, позволяващи на 
потенциалните потребители да получат 
такъв достъп при условия, които не 
водят до дискриминация. Въпросните 
разпоредби следва да се установят от 
всяка държава-членка, като се прилагат 
целите за честен и открит достъп и като 
се вземе предвид по-специално
капацитетът за съхранение, който вече 
съществува или може, по умерени 
оценки, да бъде осигурен, както и делът 
от нейните задължения за намаляване на 
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законодателството на Общността, които 
тя възнамерява да изпълни посредством 
улавяне и съхранение на CO2 в 
геоложки обекти. Държавите-членки 
следва, също така, да създадат 
механизми за уреждане на спорове, 
които да позволят бързото уреждане на 
спорове относно достъпа до преносни 
мрежи и места за съхранение на CO2.

CO2 по силата на международните 
правни инструменти и 
законодателството на Общността, които 
тя възнамерява да изпълни посредством 
улавяне и съхранение на CO2 в 
геоложки обекти. Регламентираният 
достъп до инфраструктурата за 
пренос трябва да се вземе предвид 
като добра възможност за 
операторите през първите години на 
търговско развитие на УСВ. 
Държавите-членки следва, също така, да 
създадат механизми за уреждане на 
спорове, които да позволят бързото 
уреждане на спорове относно достъпа 
до преносни мрежи и места за 
съхранение на CO2 .

Or. fr

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съхранението на CO2  във водния 
стълб и на морското дъно не е 
разрешено.

Or. fr

Изменение 11

Предложение за directive – акт за изменение
Член 3 – буква 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) „съществена промяна“ означава 
промяна, която е несъвместима с 
разрешението за съхранение и може да 
има значими последствия за околната 
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среда, здравето, сигурността и 
използването на почвените или 
подпочвените пластове за други цели;

Or. fr

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 3 – точка 15 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15 а) „значим риск от изтичане“ 
означава риск от изтичане, който 
може да доведе до значими промени в 
околната среда;

Or. fr

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Разрешенията за проучване се 
предоставят за ограничена площ и за 
период от най-много пет години. Този 
период може да бъде възобновен, ако 
през първия петгодишен период 
притежателят на разрешението е 
положил явни и непрекъснати усилия 
по експлоатацията.

Or. fr

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) общото количество CO2, което може 
да бъде инжектирано и съхранявано в 
зависимост от особеностите на 
зоната за съхранение, както и 
предвидените източници, състава на 
потоците от CO2 и стойностите на 
инжектиране;

Or. fr

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управлението на мястото за 
съхранение ще бъде поверено на 
физическо лице, което е технически 
компетентно и благонадеждно за 

б) управлението на мястото за 
съхранение се поверява на юридическо
лице, което е технически компетентно и 
финансово благонадеждно за 
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управление на мястото; за това лице и за 
целия персонал са осигурени 
професионална и техническа подготовка 
и усъвършенстване;

управление на мястото; за това лице и за 
целия персонал са осигурени 
професионална и техническа подготовка 
и усъвършенстване;

Or. fr

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 9 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) задължение за започване на 
дейностите по съхранение в срок от 
две години от получаването на 
разрешението за съхранение;

Or. fr

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. (18) Държавите-членки информират 
Комисията за всички разрешения за 
експлоатация и за съхранение, 
издадени от компетентните органи в 
съответствие с настоящата 
директива, в срок най-много от един 
месец след предоставяне на 
разрешението от компетентния 
орган. 

Or. fr
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Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Преди да издадат разрешително за 
съхранение държавите-членки могат 
да поискат становище от Комисията 
относно тяхното 
проекторазрешение.

Or. fr

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. След отнемане на разрешение 
съгласно параграф 3 компетентният 
орган или издава ново разрешение за 
съхранение, или затваря мястото за 
съхранение в съответствие с член 17, 
параграф 1, буква в). До затварянето 
на мястото или до издаването на ново 
разрешение за съхранение, бившият 
оператор продължава да носи 
отговорност за мястото за съхранение, 
включително всички произтичащи от 
това правни задължения. В случай на 
неизпълнение на задълженията от 
бившия оператор, компетентният 
орган осъществява сам необходимите 
работи и си възстановява понесените 
разходи от бившия оператор

Or. fr
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) констатиране на изтичане на CO2; в) констатиране на изтичане на CO2 , в 
съответствие с Директива 2003/87;

Or. fr

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) оценка на това дали съхраняваният 
CO2 ще бъде напълно задържан за 
неограничен период от време чрез 
актуализиране на оценката за 
безопасност и цялост в краткосрочен 
и дългосрочен период на мястото за 
съхранение.

Or. fr

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от оператора да 
предприеме допълнителни или различни 
от посочените в плана корективни 
мерки и по-специално да предвиди 
въвеждането на планове за спешна 
евакуация при значим риск от 
изтичане. Той може също така да 
предприеме корективни мерки 
самостоятелно и впоследствие да си 
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възстанови разходите от оператора.

Or. fr

Изменение 25

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 и че 
всички изисквания, съдържащи се в 
разрешението за съхранение, са 
изпълнени. За тази цел, операторът 
изготвя доклад, свидетелстващ за 
изпълнението на този критерий, и го 
представя на компетентния орган за 
одобрение на прехвърлянето.

Or. fr

Изменение 26

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 

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 
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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.

предвид от компетентния орган при 
изготвяне на заключението. В срок от 
три месеца от предоставянето му на 
Комисията, Комисията може да издаде 
становище относно проекторешението 
за одобрение.

Or. fr

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
всички горивни станции за 
производство на електроенергия с 
капацитет от или над 300 мегавата, 
за които е подадено заявление за 
разрешение за въвеждане в 
експлоатация след влизане в сила на 
Директива ХХ/ХХ/ЕО, са задължени 
да спазват минимален среден годишен 
праг на електричекия коефициент на 
полезно действие, равняващ се на 48%, 
с цел оптимизиране използването на 
изкопаемите горива и компенсиране 
на загубата на производителност, 
произтичаща от въвеждането на 
система за улавяне, пренос и 
съхранение на CO2.

Or. fr

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 32
Директива 2001/80/ЕО
Член 9 а – параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на натрупания опит по 
улавянето, геоложкото секвестиране 
и преноса на въглеродните емисии и в 
светлината на промените в 
международния контекст, 
Комисията представя ново 
предложение преди 31 декември 2012 г.
Новото предложение определя 
датата, от която всички нови 
горивни станции с капацитет от или 
над 300 мегавата ще бъдат 
оборудвани със съоръжения за улавяне 
и съхранение на CO2,, както и 
преходния период за постепенно 
адаптиране на съществуващите 
станции.

Or. fr


