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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на 
Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 
2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) № 1013/2006
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0018),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0040/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите-членки следва да си 
запазят правото да определят районите 
на тяхна територия, измежду които 
могат да бъдат подбрани места за 
съхранение. Изборът на подходящо 
място за съхранение е от жизнено 
значение, за да се гарантира, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 

(15) Държавите-членки следва да си 
запазят правото да определят районите 
на тяхна територия, измежду които 
могат да бъдат подбрани места за 
съхранение. Изборът на подходящо 
място за съхранение е от жизнено 
значение, за да се гарантира, че 
съхраняваният CO2 ще бъде напълно 
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задържан за неограничен период от 
време. Затова едно място следва да бъде 
избрано за място за съхранение 
единствено ако не съществува значим  
риск от изтичане, и ако при всички 
случаи няма вероятност от 
възникване на значими последствия за 
околната среда и здравето. Това 
следва да се определи чрез 
характеризиране и оценка на 
потенциалния комплекс за съхранение в 
съответствие със специфичните 
изисквания.

задържан за неограничен период от 
време. Затова едно място следва да бъде 
избрано за място за съхранение 
единствено ако съгласно 
предложените условия за употреба 
няма предварителни данни за риск от 
изтичане, който може да има 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда.
Това следва да се определи чрез 
характеризиране и оценка на 
потенциалния комплекс за съхранение в 
съответствие със специфичните 
изисквания.

Or. en

Обосновка

The word 'significant' leaves room for uncertainty.  It would be wholly unacceptable for a 
commercial storage permit to be granted if a leakage was anticipated (Oxford English 
Dictionary definition – “regarded as probable”) that could have a detrimental effect upon 
human health or the environment.

Изменение 2

Предложение за директива
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 

(18) Проекторазрешенията за 
съхранение се издават от 
компетентния орган на всяка 
държава-членка. Комисията 
разполага с максимален срок от един  
месец от издаване на разрешение от 
компетентния орган, в който може 
да регистрира възражение, като в 
този случай разрешението се спира в 
очакване на резултата от 
обсъжданията. Контролът на 
равнище Общност следва да спомогне за 
осигуряване на последователност в 
прилагането на изискванията на 
директивата в цялата Общност и също 
така да засили общественото доверие в 
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така да засили общественото доверие в 
УСВ, особено в ранния етап от 
прилагането на директивата.

УСВ, особено в ранния етап от 
прилагането на директивата.

Or. en

Обосновка

While procedural delays should be kept to a minimum, a failure by any one Member State to 
ensure that permits provide for the safe storage of CO2 could threaten public confidence in 
CCS across Europe.  It is therefore appropriate for the Commission to be able to exercise a 
final check.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да 
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за значителни нередности 
или изтичания, ако внесените от 
операторите доклади или извършените 
инспекции разкрият неизпълнение на 
условията на разрешението, или ако 
бъде уведомен за друго неспазване на 
условията на разрешението от страна на 
оператора. След отнемането на 
разрешение, компетентният орган 
следва или да издаде ново разрешение, 
или да затвори мястото за съхранение.
Междувременно компетентният орган 
следва да поеме отговорността за 
мястото за съхранение, включително 
всички произтичащи от това правни 
задължения. Доколкото е възможно, 
понесените разходи следва да бъдат 
възстановени от бившия оператор.

(19) Компетентният орган следва да 
преразгледа и при необходимост да 
актуализира или отнеме разрешението 
за съхранение, inter alia, ако е бил 
уведомен за нередности или изтичания,
които могат да имат отрицателно 
въздействие върху човешкото здраве 
или околната среда., ако внесените от 
операторите доклади или извършените 
инспекции разкрият неизпълнение на 
условията на разрешението, или ако 
бъде уведомен за друго неспазване на 
условията на разрешението от страна на 
оператора. След отнемането на 
разрешение, компетентният орган 
следва или да издаде ново разрешение, 
или да затвори мястото за съхранение.
Междувременно компетентният орган 
следва да поеме отговорността за 
мястото за съхранение, включително 
всички произтичащи от това правни 
задължения. Доколкото е възможно, 
понесените разходи следва да бъдат 
възстановени от бившия оператор.
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Or. en

Обосновка

The word 'significant' leaves room for uncertainty.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) След прехвърлянето на 
отговорността следва да се позволи 
прекратяване на наблюдението, като то 
следва да бъде възстановено, ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности. Също така, след 
прехвърлянето на отговорността 
бившият оператор не следва да 
възстановява разходи, понесени от 
компетентния орган.

(27) След прехвърлянето на 
отговорността следва да се позволи 
прекратяване на наблюдението, като то 
следва да бъде възстановено, ако бъдат 
констатирани изтичания или значителни 
нередности. Също така, след 
прехвърлянето на отговорността 
бившият оператор не следва да 
възстановява разходи, понесени от 
компетентния орган, освен ако е била 
представена неточна информация, на 
която се основава прехвърлянето на 
отговорността.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да бъдат осигурени 
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО, и задълженията 
съгласно настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 

(28) Следва да бъдат създадени
финансови разпоредби за повишаване 
на доверието във възможността да бъдат 
изпълнени задълженията за затваряне и 
след затваряне, задълженията, 
произтичащи от включването съгласно 
Директива 2003/87/ЕО, и задълженията 
съгласно настоящата директива да се 
предприемат корективни мерки в случай 
на значителни нередности или 
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изтичания. Държавите-членки следва да 
гарантират, заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка, преди подаването на заявление 
за разрешение.

изтичания. Държавите-членки следва да 
гарантират, заявителят е предприел 
финансови разпоредби, под формата на 
финансова гаранция или друга сходна 
мярка преди началото на процеса на 
инжектиране на CO2.

Or. en

Обосновка
i) Delete unnecessary word

ii) Subject to the financial standing of the operator being accepted there need be no 
requirement to put financial security in place prior to the commencement of the actual work.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

геоложки обекти.

Or. en

Обосновка

A dispute settlement mechanism should be established that is capable of mediating in matters 
others than access to transport networks and storage sites.  See new Preamble 30(a) below.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 30а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Държавите-членки следва да 
създадат механизми за уреждане на 
спорове, както и независим орган с 
оглед експедитивното уреждане на 
спорове, отнасящи се до достъпа до 
мрежи за пренос и места за 
съхранение на CO2 и да осигурят 
посредничество между 
компетентните органи и 
титулярите на разрешения за 
проучване или съхранение в случай на 
разногласия, които в противен случай 
биха довели до продължителни 
съдебни спорове.

Or. en

Обосновка

The dispute mechanism proposed by the Commission for transport networks should be 
available also in relation to other matters.
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Компетентният орган следва да 
състави и да поддържа регистър на 
всички затворени места за съхранение и 
заобикалящите ги комплекси за 
съхранение, в т.ч. картите с площта, 
взети предвид от компетентните 
национални органи при съответните 
процедури по планиране и предоставяне 
на разрешения. Съдържанието на 
регистъра следва да бъде съобщено на 
Комисията.

(31) Компетентният орган следва да 
състави и да поддържа регистър на 
всички експлоатирани и затворени 
места за съхранение и заобикалящите ги 
комплекси за съхранение, в т.ч. картите 
с площта, взети предвид от 
компетентните национални органи при 
съответните процедури по планиране и 
предоставяне на разрешения.
Съдържанието на регистъра следва да 
бъде съобщено на Комисията.

Or. en

Обосновка

Storage site operation may continue for a very long time. Registers that will be used as a 
source of reference for many other purposes need to be comprehensive and to include both 
operating and closed storage sites.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива установява 
правна рамка за съхранението на 
въглероден двуокис (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти. 

1. Настоящата директива установява 
правна рамка за съхранението на 
въглероден диокид (наричан по-долу 
„CO2“) в геоложки обекти с цел да  
внесе принос към борбата с 
изменението на климата.

Or. en
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Обосновка

It should be spelt out that there is only one reason why anyone should seek to store CO2 
underground and that is to avoid its release into the atmosphere where it will contribute to 
the problem of global warming.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Целта на съхранението в геоложки 
обекти е да се предостави 
алтернатива на освобождаването на 
CO2 в атмосферата чрез 
постоянното му и безопасно 
задържане под земята по начин, който 
да предотврати отрицателното 
въздействие върху човешкото здраве
или околната среда.

Or. en

Обосновка

The Directive can only be regarded as acceptable if it makes provision for the containment of 
CO2 in a manner that is permanent, safe, and should have no negative impacts upon human 
health or the environment.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

It is important to gain experience of controlling CCS provision by regulating the 
demonstration projects proposed by the European Council. (Also proposed in Preamble 14).

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съхранението на CO2 в геоложки 
обекти, простиращи се извън 
посочения в първи параграф район, не е 
разрешено.

3. Съхранението на CO2 в комплекси за 
съхранение, простиращи се извън 
посочения в първи параграф район се 
допуска единствено в съответствие с 
член 11a и по начин, съответстващ 
на международните споразумения.

Or. en

Обосновка

A geological formation can be vast in size and extend beyond EU limits. The procedures laid 
down in this Directive need concern only those parts of it designated as storage complexes.

To be taken in conjunction with proposed new Article 11a. The Directive shall not rule out the 
export of CO2 for storage purposes provided strict conditions are met and so long as there is 
no question of sub-sea storage in contravention of the London Convention.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „място за съхранение“ означава 
специфичен геоложки обект, използван 
за съхранение на CO2 ;

(3) „място за съхранение“ означава 
определена площ на територията на 
геоложки обект, използван за 
съхранение на CO2; отделното „място 
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за съхранение“ може да включва 
определени площи на територията на 
отделни геоложки обекти на 
различни равнища.

Or. en

Обосновка
A storage site may be only in one part of a very much larger geological formation, and may 
include geological formations on different levels.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „изтичане“ означава всяко изпускане 
на CO2 от комплекс за съхранение;

(5) „изтичане“ означава всяко измеримо 
изпускане на CO2 от комплекс за 
съхранение към земната повърхност, 
атмосферата или хидросферата, 
което при необходимост е 
потвърдено чрез системи за 
наблюдение при използване на най-
добрата налична технология;

Or. en

Обосновка

The amendment makes the definition of leakage more consistent with IPCC guidelines for best 
practice and seeks to avoid the potential for dispute over the source or extent of any CO2
released.  ‘Hydrosphere’ includes oceans, lakes and all waters of the Earth’s surface.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „разрешение за проучване“ означава 
писмено и обосновано решение, 

(8) „разрешение за проучване“ означава 
писмено и обосновано решение, 
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разрешаващо проучването, което се 
издава от компетентния орган в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива;

разрешаващо проучването и 
определящо условията, при които 
проучването може да бъде 
осъществено, което се издава от 
компетентния орган в съответствие с 
изискванията на настоящата директива;

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) „съществена промяна“ означава 
промяна, която може да доведе до 
увеличен риск от изтичане;

Or. en

Обосновка

The primary objective must be to avoid leakage and any risks that this may pose for human 
health and the environment.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „поток от CO2“ означава поток от 
вещества, произтичащ от процесите на 
улавяне на въглероден двуокис;

(12) „поток от CO2“ означава поток от 
вещества, съдържащ не по-малко от 
90% въглероден диоксид, произтичащ 
от процесите на улавяне, към който не 
могат да бъдат добавяни отпадъци 
или други материи за целите на 
депонирането;

Or. en

Обосновка

This is a specific definition to complement that proposed for Article 12 to replace the vague 
term 'overwhelmingly' with a definition that provides greater clarity.  A higher figure than 
90% could be demanded if only post-combustion capture processes were to be considered, but 
this would be likely to exclude development of promising new oxy-combustion technology.  
However, as the balance in this case would be made up of the inert gases of argon, nitrogen 
and oxygen this should not create concern.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) „значителна нередност“ означава 
всяка нередност при операциите по 
инжектиране или съхранение или при 
експлоатацията на комплекса за 
съхранение, която фактически води 
до увеличаване на риска от изтичане;

Or. en
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Обосновка

The definition of "significant irregularity" should specifically relate to the possibility  that 
something may have occurred beneath the ground surface that suggests a real need for 
corrective measures to be taken to prevent the possible future risk of leakage.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 3 – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности 
или за спиране на изтичания с цел да 
се предотврати или ограничи 
изпускането на CO2 от комплекса за 
съхранение;

(17) „корективни мерки“ означава 
всички мерки, предприети за 
коригиране на значителни нередности с 
цел да се предотврати или спре 
изтичане;

Or. en

Обосновка

Clearer definition of the corrective measures necessary if significant irregularities are 
detected.  Leakage of any CO2 that might have a negative impact on human health or the 
environment is unacceptable.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

The requirement must be more definite than proposed by the Commission.  It would be wholly 
unacceptable for a commercial storage permit to be granted if a leakage was anticipated
(Oxford English Dictionary definition – “regarded as probable”) that could have a 
detrimental effect upon human health or the environment.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The annexes provide the basic framework necessary for assessing a potential storage site but 
the implementation process will be improved, and there will be greater public confidence, if 
the requirement is introduced that best practice is followed and guidelines are produced to 
assist competent authorities in Member States.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
процедурите за предоставяне на 
разрешения за проучване са отворени за 
всички структури, притежаващи 
необходимия капацитет и че 

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

разрешенията се предоставят въз основа 
на публикувани обективни, 
недопускащи дискриминация
критерии.

В процедурите следва да бъде 
отчетено обстоятелството, че 
титулярите на разрешения за 
проучване ще имат достъп до данни, 
получени по време на проучването и 
ще имат предимство, в случай че 
подадат заявление за разрешение за 
съхранение преди изтичане на 
разрешението за проучване.
Държавите-членки могат да 
въвеждат изисквания по отношение 
на последваща продажба или
прехвърляне на данни, получени в 
срока на валидност на 
разрешителното за проучване, с оглед 
улесняване на последващ конкурс за 
разрешение за съхранение, в случай че 
титулярът на разрешението за 
проучване не пожелае да подаде 
заявление за разрешение за съхранение 
или не отговаря на други условия.

Or. en

Обосновка

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration work on 
a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able to 
undertake CO2 storage or be recompensed for their investment. The procedure for awarding 
exploration permits should therefore take account of the fact that it is directly linked to the 
procedure for the subsequent award of storage permits.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешенията за проучване се 3. Разрешенията за проучване се 
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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.

предоставят за ограничена площ.
Срокът на разрешението не може да 
превишава необходимия период за 
проучване на потенциалния обект, за 
който е издадено. Държавите-членки 
могат да продължават срока на 
разрешението, при условие че 
проучването е осъществено в 
съответствие с изискванията.

Or. en

Обосновка

The time period proposed by the Commission will in many cases be too short.  It can be 
assumed that those Member States that grant exploration permits have a genuine interest in 
facilitating the safe storage of CO2.  They can therefore be left to determine their own 
requirements for the duration of exploration permits without fear that undue delays may 
result.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Титулярът на разрешение за 
проучване има изключителното право 
да извършва проучване за потенциален 
комплекс за съхранение на CO2.
Държавите-членки гарантират, че през 
периода на валидност на разрешението 
не са разрешени влизащи в конфликт 
употреби на комплекса и че 
интересите и правата на 
собственост на трети лица, 
притежаващи предходни лицензии за 
добив на хидровъглерод, въглища или 
други минерали, ще бъдат зачетени и 
запазени при издаването на 
разрешения за проучване на места за 
съхранение на CO2.

Or. en
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Обосновка

Amendment to emphasise the rights of other undertakings operating in the same geographical 
area.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Разрешението за проучване 
престава да бъде валидно, считано от 
датата на изтичането му, освен ако 
преди този срок титулярът подаде 
заявление за разрешение за съхранение 
за същата площ в съответствие с 
член 6.
Титулярът на разрешение за 
проучване има изключително право да 
подаде заявление за разрешение за 
съхранение съгласно членове 6 и 7 до 
изтичане на срока му.  

Or. en

Обосновка

The potential for contradiction in the procedures proposed by the Commission must be 
resolved.  While the process of awarding both exploration and subsequent storage permits 
should ideally be non-discriminatory there will be no incentive for carrying out exploration 
work on a commercial basis unless the likelihood exists that those who do it will also be able 
to undertake CO2 storage or be recompensed for their investment.  It must also be assumed 
that holders of exploration permits will retain the intellectual and commercial rights to the 
data they gather, and that it will be impossible for others to operate a storage site unless they 
purchase the rights to this data.  The holders of an exploration permit must therefore be given 
preference when the procedure for the award of a storage permit commences.
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
никое от местата за съхранение не се 
оперира без разрешение за съхранение.

1. Държавите-членки гарантират, че 
никое от местата за съхранение не се 
оперира без разрешение за съхранение, 
че за всяко място за съхранение 
съществува само един оператор, 
както и че не се допуска конфликт на 
употреби на местата за съхранение в 
срока на валидност на разрешението.

Or. en

Обосновка

To ensure absolute clarity about responsibilities and liabilities there must be only one 
operator of a storage site; this needs emphasising particularly to avoid possible conflict with 
petroleum rights holders in the case of offshore storage.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Без да се засяга член 5, параграф 4a, 
държавите-членки създават
процедури за предоставяне на 
разрешения за съхранение, които се 
стремят да гарантират, че са 
отворени за всички структури, 
притежаващи необходимия капацитет и 
че разрешенията се предоставят въз 
основа на публикувани обективни, 
недопускащи дискриминация
критерии.

Or. en
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Обосновка

The potential for contradiction in the procedures exists in the proposals made by the 
Commission. While the process of awarding contracts should ideally be non-discriminatory 
this removes the incentive for carrying out exploration work. This amendment must therefore 
be read in conjunction with that proposed in Article 5(2).

Изменение 29

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) име и адрес на заявителя, както и
на потенциалния оператор, ако той е 
различен от заявителя;

(1) име и адрес на потенциалния 
оператор;

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) свидетелство за техническата 
компетентност на заявителя или
потенциалния оператор;

(2) свидетелство за техническата 
компетентност на потенциалния 
оператор;

Or. en

Обосновка

It is essential to establish the technical competence of the organisation that will be directly 
responsible for operations.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) общото количество CO2, което ще 
бъде инжектирано и съхранявано, както 
и предвидените източници, състава на 
потоците от CO2, стойностите на 
инжектиране и налягане, 
местоположението на 
съоръженията за инжектиране и 
методите за пренос;

Or. en

Обосновка

Essential information required in order to make a proper assessment.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) свидетелство за финансова гаранция 
или друга сходна мярка съгласно 
изискванията на член 19.

(9) свидетелство за финансово
състояние на заявителя и за 
способността му да учреди гаранция 
или друга сходна мярка съгласно 
изискванията на член 19 преди 
началото на процеса на инжектиране 
на CO2;

Or. en

Обосновка

For the purpose of the Directive evidence of the financial standing of the undertaking, or its 
parent company, should be sufficient at the time the application is made.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 7 – параграф 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) предложение за план за 
информиране и консултация с 
обществеността в съответствие с 
Директива 2003/4/ЕО, което се 
стреми да гарантира предоставянето 
на обществеността на максимален 
обем техническа и друга информация 
относно вземането на решение при 
първоначалното подаване на 
заявление, както и при внасяне на 
всякакви промени, а също така и 
предоставяне на официална 
възможност на обществеността за 
представяне на забележки до 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Reinforcing existing legal requirements regarding the provision of environmental 
information.

Изменение 34

Предложение за директива  
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) управлението на мястото за 
съхранение ще бъде поверено на  
финансово стабилно предприятие с 
доказана техническа 
компетентност;
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Or. en

Обосновка

It is essential to establish clear and legally enforceable lines of responsibility. By definition a 
technically competent undertaking will appoint appropriate people to manage the site on a 
day to day basis.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) в случай на повече от един 
оператор, осъществяващ 
инжектиране в една и съща 
хидростатично свързана система, 
потенциалните взаимодействия на 
натиск са такива, че и двата обекта 
едновременно отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива;

Or. en

Обосновка

The competent authority must take care not to issue permits to two operators who might make 
use of a hydrostatically connected storage complex, not least because if there are parallel 
injection operations it will prove difficult to be absolutely certain how to allocate 
responsibility for liabilities.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) или възраженията не са били 
съобщени от Комисията в 
съответствие с член 10, буква е), или 
е било постигнато споразумение 



PR\726692BG.doc 27/58 PE407.716v01-00

BG

между компетентния орган и 
Комисията, като това споразумение е 
било публично обявено в 
съответствие със същата 
разпоредба;

Or. en

Обосновка

Wording suggested by the Commission to replace Article 8(2) and 8(3) and bring the 
provisions into line with the proposed new wording of Article 10.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) компетентният орган е предоставил 
обяснение и по целесъобразност 
обосновка на представителите на 
обществеността, направили 
конкретни и индивидуални забележки 
по отношение на заявлението, като 
са предоставили своето име и данни 
за връзка.

Or. en

Обосновка

To ensure that the competent authority is required fully to take into account the specific 
comments, suggestions and concerns communicated by members of the public communicating 
in an individual capacity and not simply as signatories to a petition or organised electronic 
lobby.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед на проекторазрешенията за 
съхранение от Комисията

Одобрение на разрешения за 
съхранение

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.

Държавите-членки въвеждат следната 
процедура:

a) лицата, подали заявление за 
разрешение за съхранение, 
представят пред компетентния 
орган цялата изисквана 
документация в два екземпляра.
б) след получаване на 
документацията от заявителя 
компетентният орган предоставя на 
Комисията подробни данни за всяко 
заявление за разрешение и всички  
други материали, които се вземат 
предвид от компетентния орган при 
вземане на решение относно 
издаването на разрешение за 
съхранение.
в) Комисията изпраща потвърждение 
до компетентния орган за 
получаването на изискваната 
документация след пристигането й.
г) компетентният орган уведомява 
Комисията относно това дали и кога  
е допуснато издаване на разрешение за 
съхранение.
д) веднага след получаването на 
уведомлението за допускане  
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Комисията потвърждава 
получаването му.
е) в срок от един календарен месец от 
получаване на уведомлението за 
допускане на издаването на 
разрешение за съхранение Комисията 
може да информира компетентния 
орган, че има възражения, които се 
основават на изискванията на 
настоящата директива. Тези 
възражения спират разрешението до 
постигане на споразумение между 
компетентния орган, като това 
споразумение се обявява публично.
ж) разрешението за съхранение се 
счита за ободрено, ако не бъдат 
получени възражения от Комисията в 
определения срок.

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

Or. en

Обосновка
The Commission proposes that it should have six months in which to inform the competent 
authority of its decision.  This is a bureaucratic nightmare and clearly unacceptable.
The rapporteur judges that the Commission should have the right to provide a final check as a
failure adequately to protect human health and the environment in any one Member State 
could threaten public confidence in CCS across Europe.
The procedure proposed in this amendment enables the Commission to work in parallel with 
the competent authorities of Member States.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 11- параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че не 
се извършват съществени промени без 

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

ново разрешение за съхранение, 
издадено в съответствие с настоящата 
директива. Разрешенията за 
съхранение могат да бъдат изменяни, 
така че да допускат незначителни 
промени в съответствие с насоките, 
изготвени от Комисията.

Or. en

Обосновка

These amendments are intended to provide greater legal certainty.  Note that Article 16 also 
provides for the competent authority to be able to require that action be taken to prevent 
leakage, or to take action itself.

Information from a whistleblower or other source may also be taken into account (3a).

The competent authority should not have to await the breakdown in negotiations to require 
the operator to pay before using the funds available.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Компетентният орган преразглежда и, 
когато е необходимо, актуализира или 
отнема разрешението за съхранение, 
или задължава титуляра на 
разрешението да предприеме 
корективни мерки:

Or. en

Обосновка

See justification to Article 11, paragraph 2.
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Изменение 41

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) ако е бил уведомен или е узнал за 
значителни нередности или изтичания, 
които са могли да имат отрицателно 
въздействие върху човешкото здраве 
или околната среда в съответствие с 
член 16, параграф 1;

Or. en

Обосновка

See justification to Article 11, paragraph 2.

Изменение 42

Предложение за директива
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 като компетентният орган е 
предприел действия за 
преразглеждане, актуализиране или 
отнемане на разрешение за 
съхранение 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). В 
последния случай 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, включително чрез 
усвояване на финансовата гаранция 
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по член 19, параграф 2.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 11, paragraph 2.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Износ на CO2 към трети страни с цел 
съхранение в геоложки обекти
1. Когато се предвижда износ на CO2
от Общността към трета страна с 
цел съхранение в геоложки обекти, 
притежателят на CO2 подава 
заявление за разрешаване на износа до 
компетентния орган на държавата-
членка на произхода.
2. Компетентният орган на 
държавата-членка на произхода 
изпраща уведомление за искане на 
съгласие от компетентния орган на 
държавата-членка на 
местоназначението.
3. Компетентният орган на 
държавата-членка на произхода може 
да разреши износа единствено ако:
a) е дадено съгласие от компетентния 
орган на държавата-членка на 
местоназначението;
б) могат да се дадат гаранции, че 
съхранението в геоложки обекти на 
CO2 в страната на 
местоназначението ще бъде 
осъществено съгласно определените в 
настоящата директива изисквания;
в) съхранението на CO2 в геоложки 
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обекти попада в обхвата на 
системата за търговия с емисии в 
страната на местоназначението, 
която е свързана със системата на 
ЕС за търговия с емисии, създадена с 
Директива 2003/87/ЕО.
4. Не се разрешава износ на CO2 без 
изричното одобрение на Комисията.

Or. en

Обосновка

The Directive should not rule out the possibility of exporting CO2 for the purpose of 
geological storage in cases where the storage arrangements meet equivalent safety criteria to 
those within the EU.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

The word 'overwhelming' provides insufficient clarity. A higher figure than 90% could be 
demanded if only post-combustion capture processes were to be considered, but this would 
exclude development of new oxy-combustion technology.  However, as the balance in the CO2 
stream in this instance would be made up of the inert gases of argon, nitrogen and oxygen this 
should not create concern.  

Similarly the word 'significant is unacceptable'.  A concentration of contaminants that would 
breach acceptable standards and that might pose some kind of threat cannot be tolerated.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

The most important part of any monitoring plan is to determine whether there have been 
significant changes in the storage patterns of the CO2 (in particular whether there has been 
migration that might lead to leakage), and whether action needs to be taken to address them.

Monitoring the CO2 plume is essential if potential leakage is to be anticipated, so the words 
‘where possible’ should be deleted.
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Изменение 46

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) проверка на съхраняваното  
количество CO2;

Or. en

Обосновка

See justification to Article 13, paragraph 1, introductory part.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Any negative impact on human health or the environment is unacceptable, so the word 
‘significant’ must be deleted.

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) актуализиране на оценката на 
безопасността и целостта на 
мястото за съхранение в 
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краткосрочна и дългосрочна 
перспектива, включително оценка на 
това дали съхраняваният CO2 ще бъде 
напълно задържан за неограничен 
период от време.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 13, paragraph 1, introductory part.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Наблюдението се основава на план за 
наблюдение, съставен от оператора в 
съответствие с посочените в 
приложение ІІ изисквания, 
включително подробности относно 
наблюдението в съответствие с 
насоките, определени съгласно член  
14 и член 23, параграф 2 от Директива 
2003/87/ЕО, който се представя на и 
одобрява от компетентния орган 
съгласно член 7, параграф 5 и член 9, 
параграф 5. Планът се актуализира 
съгласно посочените в приложение ІІ 
изисквания и при всички случаи на 
всеки пет години с цел да бъдат взети 
предвид промените в оценения риск 
от изтичане, нови научни знания и 
подобрения в най-добрата налична 
технология. Актуализираният план се 
внася повторно за одобрение от 
компетентния орган. Планът за 
наблюдение и актуализираните 
планове се предоставят за 
преглеждане от обществеността.

Or. en
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Обосновка

The monitoring and reporting requirements need to be aligned with those of the ETS
Directive.
The regulatory process needs to be adjusted to take account of lessons learnt through 

experience and new technical knowledge.
To maintain confidence it must be emphasised that the monitoring plans shall be made 

known to the public.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) свидетелство за спазване на 
финансовата гаранция в съответствие с 
членове 19 и 9, параграф 9;

(3) доказателство за учредяването и
спазване на финансова гаранция в 
съответствие с членове 19 и 9, параграф
9;

Or. en

Обосновка

The amendment provides for some flexibility in the provision of financial security, not least to 
allow for the financial standing of any parent company to be taken into account.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE407.716v01-00 38/58 PR\726692BG.doc

BG

комплекса за съхранение.

Or. en

Обосновка

If there is a problem it is most likely to become apparent soon after the injection process has 
commenced, and regular inspections are therefore appropriate.  However, the geology of 
each storage site will differ and it should be up to competent authorities to determine the 
longer term inspection regime most appropriate for the circumstances.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки гарантират, че в 
случай на значителни нередности или 
изтичания, които биха могли да имат 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда, 
операторът незабавно уведомява 
компетентният орган и предприема 
необходимите корективни мерки.

Or. en

Обосновка

The amendments give storage site operators greater legal clarity by providing a requirement 
for the competent authority to justify its demands, while also strengthening the competent 
authority’s ability to act should there be any breach of the permit conditions or any threat to 
human health or the environment.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган може по всяко 
време да поиска от оператора да 

3. Компетентният орган може по всяко 
време да задължи оператора да 
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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.

предприеме допълнителни или различни 
от посочените в плана корективни 
мерки, ако действията в плана за 
корективни мерки са доказали своята 
неефективност, ако 
обстоятелствата са се променили 
съществено след приемането на 
плана за корективни мерки или ако 
съществува риск от изтичане, който 
може да има отрицателно 
въздействие върху човешкото здраве 
или околната среда,

Or. en

Обосновка

See justification to Article 16, paragraph 1.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 Ако операторът не успее да 
предприеме необходимите корективни 
мерки, компетентният орган 
предприема необходимите корективни 
мерки самостоятелно и си възстановява 
разходите от оператора.

4. Ако операторът не успее да 
предприеме корективните мерки в 
срока, необходим за предотвратяване 
на изтичането, може да има 
отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве или околната среда, 
компетентният орган предприема 
необходимите корективни мерки 
самостоятелно и възстановява 
разходите си за сметка на оператора.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 16, paragraph 1.
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по искане на оператора, след 
оторизация от страна на компетентния 
орган;

б) по искане на оператора, след 
оторизация от страна на компетентния 
орган; или

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в параграф 2 задължения 
се изпълняват въз основа на план за 
периода след затварянето, съставен от 
оператора съгласно най-добрите 
практики и в съответствие с посочените 
в приложение II задължения. Временен 
план за периода след затварянето се 
представя на и се одобрява от 
компетентния орган в съответствие с 
член 7, параграф 7 и член 9, параграф 7.
Преди затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
букви а) или б), временният план за 
периода след затварянето:

3. Посочените в параграф 2 задължения 
се изпълняват въз основа на план за 
периода след затварянето, съставен от 
оператора съгласно най-добрите 
практики и насоки, които се 
разработват от Комисията в 
съответствие с посочените в 
приложение II задължения. Временен 
план за периода след затварянето се 
представя на и се одобрява от 
компетентния орган в съответствие с 
член 7, параграф 7 и член 9, параграф 7.
Преди затварянето на място за 
съхранение в съответствие с параграф 1, 
букви а) или б), временният план за 
периода след затварянето:

Or. en
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Изменение 57

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се актуализира при необходимост, и 
най-вече с оглед на най-добрите 
практики;

a) се актуализира при необходимост, 
като се вземе предвид анализът на 
риска, най-добрите практики и 
технологичните подобрения, без да се 
въвеждат нови неоснователни 
изисквания;

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
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 са 
изпълнени критериите, определени в 
разрешението за съхранение по 
отношение на прехвърляне на 
отговорността. За тази цел, 
операторът изготвя доклад, 
свидетелстващ за изпълнението на този 
критерий, и го представя на 
компетентния орган за одобрение на 
прехвърлянето.

Or. en
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Обосновка

Provides legal certainty for the operator. The criteria will of course include the requirements 
that CO2 is completely contained.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заедно с посоченото в параграф 3 
решение за одобрение, компетентният 
орган може да съобщи на оператора и 
актуализираните изисквания за
запечатването на мястото за съхранение 
и преместването на съоръженията за 
инжектиране в съответствие с член 17, 
параграфи 2 и 3. Прехвърлянето на 
отговорността става след запечатването 
на мястото за съхранение и 
преместването на съоръженията за 
инжектиране.

4. Заедно с посоченото в параграф 3 
решение за одобрение, компетентният 
орган може да съобщи на оператора и 
актуализираните и основателни
изисквания за запечатването на мястото 
за съхранение и преместването на 
съоръженията за инжектиране в 
съответствие с член 17, параграфи 2 и 3. 
Прехвърлянето на отговорността става 
след запечатването на мястото за 
съхранение и преместването на 
съоръженията за инжектиране.

Or. en

Обосновка

The operator should not have to risk the uncertainty that legally unreasonable requirements 
may be imposed on it by a competent authority that may be seeking to avoid accepting the 
long term responsibility for the site that is fundamental to the Directive.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 в 
резултат на наблюдението и други 
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оцени значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки.

процедури, предприети с оглед 
изпълнение на изискванията в 
съществуващото законодателство на 
Общността, включително Директиви 
92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО и 2006/118/ЕО 
или в резултат на информация, 
получена с каквато и да било друга 
цел, наблюдението се подновява, за да 
се оцени значимостта на проблема и 
ефективността на корективните мерки.

Or. en

Обосновка

A condition of the transfer of responsibility from the operator to the competent authority is 
that there should be no question of leakage occurring and therefore no need for a formal 
monitoring regime.  Monitoring that can detect the presence of CO2 is required by various 
existing Directives (Habitats, Water Framework, Groundwater) which will be supplemented 
by others now being considered (for example Marine Strategy).

Изменение 61

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, в които се 
установи, че поради грешка или 
непредпазливост на оператора или 
чрез съзнателно или целенасочено 
действие за подправяне, 
представените доказателства по 
смисъла на параграф 1 се основават на 
невярна информация.

Or. en
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Обосновка

Amendment to protect the Member State from negligent or fraudulent operators.

Изменение 62

Предложение за директива
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. Държавите-членки гарантират, че 
преди началото на процеса на 
инжектиране на CO2 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.

Or. en

Обосновка

Certainty that financial security is provided is required only prior to the commencement of 
CO2 injection. To demand it beforehand would impose a financial burden for no good 
reason.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобразно извършването на прозрачна 
оценка, основана на риска, 
държавите-членки определят 
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допустимите форми на финансова 
гаранция при надлежно отчитане на 
обхвата от продукти, налични на 
международните пазари и свързаните 
с тях разходи.

Or. en

Обосновка

Member States should be able to negotiate methods of providing financial security that do 
not necessarily tie up capital or put the economic viability of projects beyond the reach of 
many medium and smaller market companies.

Изменение 64

Предложение за директива
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 
достъп, като взема предвид:

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

Or. en

Обосновка

Amendment to emphasise that undertakings that provide transport and storage facilities must 
be able to secure a proper return on their investment and manage the enterprises on a 
commercial basis, subject to permit conditions.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) необходимостта да се зачитат 
надлежно обоснованите разумни нужди 

г) необходимостта да се зачитат 
надлежно обоснованите разумни нужди 
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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; и;

и обоснованите финансови интереси
на собственика или оператора на 
мястото за съхранение или на мрежата 
за пренос на CO2, включително 
правата им да сключват дългосрочни 
договори относно достъпа до 
структури за пренос и съхранение, 
доколкото тези договори не 
ограничават достъпа на трети 
страни, ако наличният капацитет 
няма да бъде използван изцяло 
съгласно действащия план за 
съхранение, и интересите на всички 
други потребители на съхранението, на 
мрежата или на съответните 
преработващи или манипулационни 
съоръжения, които може да бъдат 
засегнати; и;

Or. en

Обосновка

Amendment to emphasise that undertakings that provide transport and storage facilities must 
be able to secure a proper return on their investment and manage the enterprises on a 
commercial basis, subject to permit conditions.

Изменение 66

Предложение за директива
член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
наличието на процедури за разрешаване 
на спорове, включително орган, който е 
независим от страните и има достъп до 
цялата имаща отношение информация, 
за да може споровете, свързани с 
достъпа до мрежи за пренос на CO2 и до 
места за съхранение да бъдат 
разрешавани експедитивно, като се 
вземат предвид посочените в член 20, 
параграф 2 критерии и броят на 
страните, които могат да вземат участие 

1. Държавите-членки осигуряват 
наличието на процедури за разрешаване 
на спорове, включително орган, който е 
независим от страните и има достъп до 
цялата имаща отношение информация.
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в договарянето на такъв достъп.
Органът полага усилия:
a) за да може споровете, свързани с 
развитието на инфраструктурата за 
пренос на CO2 и с достъпа до мрежи за 
пренос на CO2 и до места за съхранение 
да бъдат разрешавани експедитивно, 
като се вземат предвид посочените в 
член 20, параграф 2 критерии и броят на 
страните, които могат да вземат участие 
в договарянето на такъв достъп; 
б) да осигури посредничество между 
компетентен орган и титулярите на 
разрешения за проучване или 
съхранение в случай на разногласия, 
които в противен случай биха довели 
до продължителни съдебни спорове.

Or. en

Обосновка
A dispute settlement procedure that can provide mediation to avoid the need for expensive 
and lengthy legal challenges will be useful and should not be reserved solely to deal with 
matters involving the transport network. It should also be available to mediate in disputes 
between the competent authority and operators or permit applicants. Therefore, a revised 
version of the dispute settlement provision should be introduced under Article 23 a (new) -
Chapter 6 (General Provisions).

Изменение 67

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки създават или 
определят компетентния орган или 
органи, отговорни за изпълнение на 
задълженията, установени по силата на 
настоящата директива. Когато 
определените компетентни органи са 
повече от един, дейността, 
осъществявана от тези органи съгласно 
настоящата директива, се координира.

Държавите-членки създават или 
определят компетентния орган или 
органи, отговорни за изпълнение на 
задълженията, установени по силата на 
настоящата директива. Когато 
определените компетентни органи са 
повече от един, държавите-членки 
създават механизми за координация 
на дейността, осъществявана от тези 
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органи съгласно настоящата директива.

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Комитет по технически преглед

Комисията създава комитет по 
технически преглед, който я 
подпомага в изготвянето на насоки за 
най-добри практики за ползване от 
компетентните органи и 
операторите. Работата на 
комитета е прозрачна и открита.

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 24 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистър на затворените места за 
съхранение

Регистър на местата за съхранение

Or. en

Обосновка

Storage site operation may continue for a very long time. Registers that will be used as a 
source of reference for many other purposes need to be comprehensive and to include both 
operating and closed storage sites. However, to avoid unnecessary bureaucracy there should 
be no need to provide Brussels with details of every change more than once every three years.



PR\726692BG.doc 49/58 PE407.716v01-00

BG

Изменение 70

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 незабавно
съставя и впоследствие поддържа 
регистър на всички оперативни и
затворени места за съхранение и 
заобикалящите ги комплекси за 
съхранение, в т.ч. карти с площта им.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 24, title.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регистърът се взима предвид от 
компетентните национални органи при 
съответните процедури по планиране и 
при разрешаване на дейност, която 
може да има или да понесе последствия 
от съхранението на CO2 в геоложки 
обекти в затворените места за 
съхранение.

2. Регистърът се взима предвид от 
компетентните национални органи при 
съответните процедури по планиране и 
при разрешаване на дейност, която 
може да има или да понесе последствия 
от съхранението на CO2 в геоложки 
обекти в оперативни и затворени
места за съхранение.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 24, title.
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Изменение 72

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След съставянето му съдържанието на 
регистъра, както и всяко негово 
актуализиране, се съобщават на 
Комисията.

3. При съставянето му съдържанието на 
регистъра се съобщава на Комисията.
На всеки три години се представят 
актуализирани доклади наред с 
докладите, предвидени в член 25, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 24, title.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 32
Директива 2001/80/ЕО
член 9 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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 

„1. 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 350g CO2/Kwh, за 
което е подадено първоначалното 
заявление за  разрешително за 
строеж, след влизането в сила на 
настоящата директива:
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наличните подходящи места за 
съхранение и преносни мрежи и на 
техническата приложимост на 
модернизирането с оглед на улавянето 
на CO2.

a) са разположени и планирани по 
такъв начин, че да улесняват 
улавянето на CO2 или други начини за 
постигане на равностойно 
намаляване на емисиите;
б) се разрешават единствено след 
одобрение от компетентния орган на 
доклад, изготвен от оператора, в 
който се посочва предложено място 
за съхранение в геоложки обекти на 
уловен CO2, и се предлагат 
средствата (а в случай на 
тръбопровод -  неговият маршрут), 
чрез които CO2  ще бъде пренасян към 
мястото за съхранение. Докладът се 
публикува преди издаване на 
разрешение.
При липса на разрешение за строеж 
се прилага първоначалната лицензия 
за експлоатация.“

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies the requirements for the capture-ready status proposed by the 
Commission.  

The 350g CO2/Kwh definition is intended specifically to prohibit the construction of any coal-
fired generating plant unless it is prepared for eventual conversion to be CCS-equipped.  
However, in order to provide Member States with flexibility, such a limit WILL permit 
construction of CHP-equipped gas-fired plants and ' conventional' gas-fired plants so long as 
they make use of best available technology.
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Изменение 74

Предложение за директива
член 32
Директива 2001/80/ЕО
Член 9a – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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 350g CO2/Kwh, за 
което е подадено първоначалното 
заявление за разрешително за строеж 
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 първоначалната лицензия 
за експлоатация.“

Or. en

Обосновка

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.  This is the objective of the ZEP (Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants Technology Platform) established by the Commission in 
partnership with industry, scientists and NGOs.  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.  Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors 
and accelerate CCS development.
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Изменение 75

Предложение за директива
член 32
Директива 2001/80/ЕО
Член 9a - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1б. Държавите-членки гарантират, 
че всички генериращи електричество 
горивни станции по параграф 1 от 1 
януари 2015 г. се експлоатират по 
такъв начин, че най-малко 90% от 
емисиите им на CO2 се улавят и 
съхраняват в подходящи геоложки 
обекти или че се постига с други 
средства равностойно намаляване на 
емисиите в атмосферата.“

Or. en

Обосновка

Post-combustion CO2 capture technology is already available and over the next decade and 
more the cost of it can be expected to fall substantially.  Introduction of this mandatory 
requirement will give a clear signal to investors and accelerate CCS development.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 32
Директива 2001/80/ЕО
член 9a - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1в. Не по-късно от 2015 г. и при 
отчитане на техническия прогрес и 
последните научни доказателства, 
Комисията преразглежда 
изискванията, ограничаващи 
прилагането на настоящия член 
единствено по отношение на 
генериращи електричество горивни 
станции, проектирани с номинален 
производствен капацитет от 300 или 
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повече мегавата, за които се очаква да 
превишат количеството на емисиите 
от 350g CO2/Kwh.“

Or. en

Обосновка

By 2015, depending on technological progress, it would be appropriate for the Commission to 
consider proposing that CCS requirements be introduced for a greater range of combustion 
plants.

Изменение 77

Предложение за директива
Приложение І – параграф 1

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 на четири етапа съгласно 
най-добрите налични техники и 
посочените по-долу критерии.  
Отклонения от един или повече от тези 
критерии могат да бъдат разрешавани 
от компетентния орган когато не е 
засегната способността на 
характеризирането и оценката да 
позволят извършването на преценките, 
посочени в член 4.  Комисията се 
обръща за помощ към комитета по 
технически преглед с оглед 
изработване на насоките, предвидени 
в член 4, параграф 3 за 
компетентните органи относно 
ефективното използване на 
критериите съгласно най-добрите 
налични техники.

Or. en

Обосновка

The competent authority must determine what information is needed in each case to make 
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appropriate judgements to best assess the risk of leakage.  Some of the criteria are unclear, 
and they vary greatly in importance, so the production of guidelines on best available 
techniques is essential.

Изменение 78
Предложение за директива
Приложение І – етап І – 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:

С оглед определяне на риска от 
изтичане се събират достатъчно 
информация и 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 характеристики на  
комплекса за съхранение:

Or. en

Изменение 79
Предложение за директива
Приложение І – етап І – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) наличие и състояние на естествени 
или причинении от човека пътеки, които 
могат да послужат като пътеки за 
изтичане;

ж) наличие и състояние на естествени 
или причинени от човека пътеки
включително кладенци и сонди, които 
могат да послужат като пътеки за 
изтичане;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

For many decades to come the world will rely upon the use of coal to generate a significant 
proportion of its electricity.  Without the use of Carbon Capture and Storage technology to 
prevent the release into the atmosphere of CO2 it will be impossible to achieve the global 
reduction in emissions necessary to prevent very severe consequences of climate change.

The Directive sets the framework and conditions for use of CCS technology in Europe.  It 
introduces requirements for the separation and capture of CO2, and for its transport by 
pipeline.  It explains the procedure for the identification and safe use of storage sites in rock 
deep underground.  The legislation provides for a private operator to pass responsibility to a 
Member State for the very long term storage of CO2, but only after there is near absolute 
certainty that the possibility of leakage has been reduced to zero.

The Commission also proposes that all new power plants be built as ‘capture-ready’, capable 
of being equipped with CCS facilities during their operational lifetimes.

CCS will not be viewed favourably by every environmentalist; burying CO2 is hardly an ideal 
'green' solution.  But it may act as a bridging technology, helping our industrial civilisation 
buy time to develop alternatives on the scale necessary to permit a wholesale shift from fossil 
fuels to zero carbon means of power production.  It can be applied to gas-fired power stations 
and can help to avoid emissions from major industrial complexes.  Combined with the use of 
biomass in power stations it can help achieve net negative emissions, complementing 
renewable energy.  But the priority must be to use it to deal with the problem of coal.

Coal is responsible for 24% of Europe's CO2 emissions, yet these fade into insignificance 
compared with the quantities generated elsewhere.  The USA uses coal to generate 50% of its 
electricity, in India the figure is 70% and in China it is 80%.  Some 850 new and replacement 
coal fired power stations are planned in these three countries alone.  With demand growing 
fast the International Energy Agency predicts a 70% increase in the world-wide use of coal by 
2030, and this is in addition to all that will be done to promote electricity generation from 
renewable sources and to cut energy use.

The importance of developing the use of CCS in Europe cannot be underestimated.  Deployed 
to its full potential it could secure a 50% reduction in our CO2 emissions by 2050.  The cap 
imposed on the power sector by the emissions trading system will play the major role in 
ensuring that CO2 reductions take place, with the price of allowances discouraging the 
construction of coal-fired power plants not CCS equipped, but it is the global picture that is so 
important.  

CCS techniques not only require an extensive infrastructure but reduce the overall efficiency 
of the electricity generation process by as much as 25 per cent.  They inevitably increase the 
price of electricity generated by coal for no short term economic benefit.  Their sole purpose 
is to prevent the release of CO2 emissions into the atmosphere to help the fight against global 
warming.  If the European Union does not set an example by encouraging rapid development 
of the technology there will be no hope of persuading India and China to adopt its use or to 
persuade these countries that it should be a requirement of a future international agreement on 
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tackling climate change.  The enormous output of CO2 from the growing number of coal-fired 
power stations will increase with every year of delay, and the gas will remain in the 
atmosphere for many, many decades to come.

Legitimate public concerns about the use of CCS technology must be addressed but must also 
be placed in context.  Fears have been expressed that the transport and storage of inert CO2 
presents a danger, but it hardly compares to the transport and storage of methane that takes 
place across Europe as a matter of routine.  This toxic, inflammable and explosive greenhouse 
gas is not only stored in scores of underground locations but is even piped into millions of 
homes - where it is set alight!

CO2 capture technology is still relatively immature.  New techniques must be developed and 
existing ones scaled up to meet the demands of a large combustion plant.  Yet the indications 
are that these obstacles can quickly be overcome and it is encouraging that Alstom, in May 
2008, became the first major manufacturer to state that CCS-equipped generating plants 
would be commercially available from 2015 so long as work commences shortly on the 
proposed demonstration projects that will help us learn-by-doing, testing technologies and 
reducing costs.

There are worries that CO2 cannot be securely stored deep underground but that it might leak, 
escaping into the atmosphere to present a health danger of some kind and negating the very 
purpose for which it was stored in the first place.  Carbon dioxide is a natural component of 
the air we breathe and only very intense concentrations at a particular location are ever likely 
to cause a problem.  The IPCC envisages leakage rates of no more than 1 per cent every 1,000 
years, a period four times longer than the entire history of industrial civilisation.  Nonetheless, 
in the opinion of the Rapporteur, any leakage that can be anticipated to have a negative impact 
on human health or the environment is unacceptable.  

Our experience of CO2 storage is still limited, and it is very important that the locations of 
storage sites are chosen with caution and only after intensive study, but the greatest risk of 
leakage will occur when the injection is taking place and immediately afterwards.  This 
should not be a problem we are passing to future generations unsolved.  The Norwegian 
Government reports that after 10 years of injection operations at Sleipner beneath the North 
Sea there has not only been no leakage but no migration outside the limits predicted.  With the 
passing of time stored CO2 becomes more stable and leakages even more improbable.

The Rapporteur appreciates the advice and recommendations given by a host of companies 
and organisations in preparing this report.  In particular he thanks the Commission for its help 
in preparing amendments to revise, and improve, the draft legislation.  However, differences 
in approach remain and the Rapporteur accepts sole responsibility for his conclusions and 
recommendations.

Long term costs of the use of CCS systems are expected to be comparable with other 
electricity generating technologies once the saving in EU ETS allowances is taken into 
account, but first movers will pay a high price and will require some form of public support.  

In March 2007 the European Council pledged its support for construction by 2015 of up to 12 
large scale CCS demonstration plants.  It is to be hoped that the additional funding necessary 
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to bring these to fruition can be secured before the entry into force of this Directive
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