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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Антропогенните емисии на газове и на прахови частици са предизвикани до голяма 

степен от непълното изгаряне на горива при отопление, в производството на енергия и 

транспорта, от промишлените химични процеси, както и от износването, причинено от 

колесните превозни средства. Тяхната интензивност може да има сезонен характер, 

като това се отнася, inter alia, до ниските емисии. 

 

Целта на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета е 

създаването на нови национални норми за допустима емисия за най-важните видове 

атмосферни замърсители. Предложението за директива е изготвено с цел замяна на 

настоящата Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисии на някои 

атмосферни замърсители до 2010 г. и с цел адаптиране на правото на ЕС към 

международните ангажименти на ЕС, произтичащи от Протокола от Гьотеборг от 

1999 г. Целта на предложението е да се намалят потенциалните заплахи за човешкото 

здраве, околната среда и климата. Предложението е резултат от преразглеждане на 

политиката на ЕС за защита на атмосферата и е част от пакета от нови правила на ЕС.  

 

Освен за адаптиране на правото на ЕС към изменените разпоредби на този протокол, 

предложената директива предвижда промяна, т.е. постепенно засилване на 

ангажиментите за намаляване на емисиите от 2020 г. до 2030 г. и след това, по 

отношение на четири вида газови замърсители, определени в настоящата директива 

(серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, различни от метана, и 

амоняк), по отношение на прахови частици с диаметър, не по-малък от 2,5 микрометра 

(в съответствие с изменения протокол), и по отношение на емисиите на метан. В 

рамките на обхвата на тези амбициозни планове за намаляване на замърсителите, в 

предложението за директива се предвиждат средносрочни тавани за емисии за 2025 г. 

 

Ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите се изразяват като 

процент от намаляването на емисиите между общия размер на даден вид замърсител за 

базисната година (2005 г.) и общия размер на емисиите на тези замърсители, 

освободени в атмосферата през целевата календарна година. Директивата задължава 

държавите членки да изготвят национални програми за намаляването на емисии и да ги 

актуализират редовно (на всеки две години). Програмите следва да съдържат описание 

на дейностите, които да дадат възможност на държавите членки да преценят 

финансовите последици от постигането на целите за намаляване на емисиите. Освен 

това държавите членки следва да бъдат задължени да наблюдават емисиите на 

замърсителите на въздуха и да изготвят национални доклади за инвентаризация на 

емисиите и прогнози за емисиите. Националните програми и докладите за 

инвентаризация на емисиите се внасят в Комисията.  

 

Предложението за директива също така въвежда малка промяна в Директива 

2003/35/ЕО относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и 

програми, свързани с околната среда. Тази промяна се състои в позоваване на 

разпоредба относно националните програми за намаляване на емисиите. 
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Необходимостта да се измени Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета настъпи поради, inter alia, подкиселяването на почвите, еутрофикацията на 

водите и постепенното изменение на климата. Поради това е необходимо да се изготви 

нов правен акт за консолидиране на разпоредбите, които вече се прилагат. 

 

Най-важни са измененията, свързани с правните разпоредби относно участието на 

обществеността при изготвянето на планове и програми, отнасящи се до околната 

среда.  Ето защо в приложение I към посочената директива е въведено позоваване на 

националните разпоредби относно мониторинга на замърсяването на въздуха. 

Позиция на докладчика по становище 

 

Докладчикът по становище приветства предложението за нова директива на 

Европейския парламент и на Съвета. Въпреки това следва да се отбележи, че неговите 

основни елементи са разработени преди четвърт век и че предложението не се позовава 

на необходимостта от по-добро регулиране и подобрен мониторинг на тези емисии, 

особено на местно равнище, чрез подобряване на методите за измерване. 

 

 

Специфични бележки 

 

1) Предложението не отчита емисиите на всички частици, включително емисиите на 

прахови частици с диаметър, по-малък от 2,5 микрометра, и особено на най-опасните за 

човешкото здраве и климата частици с диаметър от порядъка на нанометри. 

 

2) То не взема под внимание хлорираните ароматни въглеводороди, т.е. диоксините. 

 

3) Важен и уместен въпрос е сезонният характер на емисиите, и по-специално 

увеличаването на емисиите в отоплителния период, включително т.нар. ниски емисии. 

 

4) Като се има предвид, че емисиите се разпространяват независимо от границите, 

морските държави, въздухоплаването и морският транспорт не следва да бъдат 

освободени от задължението за намаляване на емисии. Държавите следва да не могат да 

оценяват своите емисии на база „гъвкава“ основа. 

 

5) Сероводородът (H2S) е вид опасен газ, който се отделя антропогенно, макар и да не 

се произвежда антропогенно в големи количества.Известни са бактериални методи за 

рафиниране на суров нефт с високо съдържание на сяра в морския транспорт, при 

които в атмосферата се отделят значителни количества от токсичния газ (H2S). 

 

6) От формална гледна точка обаче, и особено по отношение на позоваванията на 

различни приложения към предложения на Комисията, в предложението за директива 

на Комисията като цяло липсва прозрачност.  Въпросният правен акт следва, по мнение 

на докладчика по становище, да притежава собствени приложения, и следва най-

малкото да посочва по-точно към кои конкретни документи се отнасят приложенията. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Държавите членки и Съюзът са 

поели ангажимент за намаляване на 

своите емисии на живак като част 

от изпълнението на Конвенцията от 

Минамата за живака. 

Обосновка 

Настоящата директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на живак в 

ЕС, както се изисква от стратегията на Общността от 2005 г. във връзка с живака 

и Конвенцията от Минамата за живака, по която държавите членки и Съюзът са 

страни. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Поради това режимът на национални 

тавани за емисии, установен с 

Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 

изменен, за да се приведе в 

съответствие с международните 

ангажименти на Съюза и на държавите 

членки. 

(6) Поради това режимът на национални 

тавани за емисии, установен с 

Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 

изменен, за да се гарантира спазване 

на международните ангажименти на 

Съюза и на държавите членки. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Настоящата директива следва да 

допринесе за намаляване на емисиите 

на живак в Съюза, както се изисква 

от стратегията на Общността от 

2005 г. във връзка с живака и 

Конвенцията от Минамата за 

живака, по която държавите членки 

и Съюзът са страни. 

Обосновка 

Настоящата директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на живак в 

ЕС, както се изисква от стратегията на Общността от 2005 г. във връзка с живака 

и Конвенцията от Минамата за живака, по която държавите членки и Съюзът са 

страни. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Държавите членки следва да спазят 

ангажиментите за намаляване на 

емисиите, посочени в настоящата 

директива за 2020 г. и 2030 г. За да 

гарантират осезаем напредък по 

отношение на ангажиментите за 

2030 г., държавите членки следва, 

когато това е приложимо, да 

постигнат междинните нива на 

емисиите за 2025 г., установени въз 

основа на линейна крива между 

нивата на емисиите за 2030 г., освен 

ако това не доведе до прекомерни 

разходи. Когато емисиите за 2025 г. 

не могат да бъдат ограничени по този 

начин, държавите членки следва да 

обяснят причините за това в 

докладите си, изисквани по силата на 

настоящата директива. 

(9) Държавите членки следва да спазят 

ангажиментите за намаляване на 

емисиите, посочени в настоящата 

директива за 2020 г., 2025 г. и 2030 г. 
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Обосновка 

Националните ангажименти за намаляване на емисиите следва да бъдат 

задължителни и за 2025 г., за да се постигне „равнище на качество на въздуха, което 

да не поражда значителни отрицателни въздействия върху здравето на човека и 

околната среда, както и рискове за тях“. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) При определянето на 

ангажиментите за ограничаване на 

емисиите следва се вземат под 

внимание усилията на държавите 

членки в миналото. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С оглед да се насърчи 

икономически ефективното постигане 

на националните ангажименти за 

намаляване на емисиите и на 

междинните нива на емисиите, 

държавите членки следва да имат право 

да отчитат намаляването на емисиите от 

международното морско корабоплаване, 

ако емисиите от този сектор са по-ниски 

от равнището на емисиите, което би се 

получило в резултат от спазването на 

установените норми в правото на 

Съюза, включително за пределното 

съдържание на сяра в горивата, 

посочено в Директива 1999/32/ЕО на 

Съвета.21 Държавите членки следва 

също така да могат съвместно да 

спазят своите ангажименти и 

междинните нива на емисиите по 

(11) С оглед да се насърчи 

икономически ефективното постигане 

на националните ангажименти за 

намаляване на емисиите, държавите 

членки следва да имат право да отчитат 

намаляването на емисиите от 

международното морско корабоплаване, 

ако емисиите от този сектор са по-ниски 

от равнището на емисиите, което би се 

получило в резултат от спазването на 

установените норми в правото на 

Съюза, включително за пределното 

съдържание на сяра в горивата, 

посочено в Директива 1999/32/ЕО на 

Съвета.21 За целите на проверката на 

съответствието със своите национални 

тавани за емисии, ангажименти за 

намаляване на емисиите и междинни 

нива на емисиите, държавите членки 
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отношение на метана (CH4) и да се 

възползват от Решение 

№ 406/2009/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета за това.22 За 

целите на проверката на съответствието 

със своите национални тавани за 

емисии, ангажименти за намаляване на 

емисиите и междинни нива на емисиите, 

държавите членки могат да приспособят 

своите национални инвентаризации на 

емисиите с оглед на по-задълбочените 

научните познания и на подобрените 

методики относно емисиите. Комисията 

може да възрази срещу използването на 

някоя от тези възможности за гъвкавост 

от държава членка, ако не са изпълнени 

условията съгласно настоящата 

директива. 

могат да приспособят своите 

национални инвентаризации на 

емисиите с оглед на по-задълбочените 

научните познания и на подобрените 

методики относно емисиите. Комисията 

може да възрази срещу използването на 

някоя от тези възможности за гъвкавост 

от държава членка, ако не са изпълнени 

условията съгласно настоящата 

директива. 

__________________ __________________ 

21 Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 

26 април 1999 г. относно намаляването 

на съдържанието на сяра в определени 

течни горива и за изменение на 

Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 

11.5.1999 г., стр. 13). 

21 Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 

26 април 1999 г. относно намаляването 

на съдържанието на сяра в определени 

течни горива и за изменение на 

Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 

11.5.1999 г., стр. 13). 

22 Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 23 април 2009 г. относно усилията 

на държавите членки за намаляване 

на техните емисии на парникови 

газове, необходими за изпълнение на 

ангажиментите на Общността за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 

стр. 136). 

 

Обосновка 

Във връзка с изменението за заличаване на ангажиментите в директивата за 

намаляване на метана. Без тези ангажименти няма нужда от методи за съвместно 

изпълняване на задълженията. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Държавите членки следва да 

приемат и прилагат национална 

програма за контрол на замърсяването 

на въздуха с оглед да изпълнят 

изискванията към тях за намаляване на 

емисиите и междинните нива на 

емисиите и да допринесат ефективно за 

постигането на целите на Съюза за 

качество на въздуха. За тази цел 

държавите членки следва да вземат 

предвид необходимостта от намаляване 

на емисиите в зони и агломерации, 

засегнати от прекомерни концентрации 

на замърсители на въздуха и/или в 

такива, които допринасят значително за 

замърсяването на въздуха в други зони и 

агломерации, включително в съседни 

държави. За тази цел националните 

програми за контрол на замърсяването 

на въздуха следва да допринесат за 

успешното изпълнение на плановете за 

качеството на въздуха, приети съгласно 

член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета.23 

(12) Държавите членки следва да 

приемат и прилагат национална 

програма за контрол на замърсяването 

на въздуха с оглед да изпълнят 

изискванията към тях за намаляване на 

емисиите и да допринесат ефективно за 

постигането на целите на Съюза за 

качество на въздуха. За тази цел 

държавите членки следва да вземат 

предвид необходимостта от намаляване 

на емисиите в зони и агломерации, 

засегнати от прекомерни концентрации 

на замърсители на въздуха и/или в 

такива, които допринасят значително за 

замърсяването на въздуха в други зони и 

агломерации, включително в съседни 

държави. За тази цел националните 

програми за контрол на замърсяването 

на въздуха следва да допринесат за 

успешното изпълнение на плановете за 

качеството на въздуха, приети съгласно 

член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета.23 

__________________ __________________ 

23 Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2008 г. относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух 

за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., 

стр. 1). 

23 Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2008 г. относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух 

за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., 

стр. 1). 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 26 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) Държавите кандидатки и 

потенциални кандидатки следва, 

доколкото е възможно, да приведат 

своите национални разпоредби в 

съответствие с настоящата 
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директива. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива се прилага за 

емисиите на замърсителите, посочени в 

приложение I, от всички съществуващи 

източници на територията на държавите 

членки, в техните изключителни 

икономически зони и зоните за контрол 

на замърсяването. 

Настоящата директива се прилага за 

емисиите на замърсителите, посочени в 

приложение I, от всички съществуващи 

антропогенни източници на 

територията на държавите членки, в 

техните изключителни икономически 

зони и зоните за контрол на 

замърсяването. 

Обосновка 

Обхватът трябва да бъде точен и да съответства на другите членове, като 

например член 4. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки ограничават, като 

минимум, своите годишни 

антропогенни емисии на серен диоксид 

(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 

летливи органични съединения 

(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 

частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 

съответствие с националните 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, приложими от 2020 г. и 

2030 г., както е предвидено в 

приложение II. 

1. Държавите членки ограничават 

своите годишни антропогенни емисии 

на серен диоксид (SO2), азотни оксиди 

(NOx), неметанови летливи органични 

съединения (НМЛОС), амоняк (NH3), 

прахови частици (ПЧ2,5) и живак (Hg). 

Ограничаването на неметанови 

летливи органични съединения 

(НМЛОС) и метан (CH4) трябва да се 

постави в по-широкия контекст на 

намаляването на емисиите на 

парникови газове. 
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Обосновка 

Приложение II трябва да бъде съответно променено. Живакът и неговите съединения 

са силно токсични за хората, особено за развиващата се нервна система. Като пара 

той бързо се абсорбира в кръвния поток при вдишване. Микробният метаболизъм на 

изхвърления живак може да създаде метил живак, добре документиран невротоксин, 

който има способността да се събира в организми и да се концентрира по 

хранителните вериги. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 1, държавите членки 

предприемат всички необходими 

мерки, неводещи до прекомерни 

разходи, за да ограничат своите 

антропогенни емисии на SO2, NOx, 

НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4 за 2025 г. 

Нивата на изброените емисии се 

определят въз основа на продадените 

горива, посредством линейна крива на 

намалението, установена между 

нивата на емисиите за 2020 г. и 

съответните нива, определени с 

ангажиментите за намаляване на 

емисиите за 2030 г. 

заличава се 

Когато емисиите за 2025 г. не могат 

да се ограничат в съответствие с 

определената крива, държавите 

членки обясняват причините за това 

в докладите си, подадени до 

Комисията, в съответствие с член 9. 

 

Обосновка 

Следствие от изменения член 4, параграф 1, т.е. националните ангажименти за 

намаляване на емисиите следва да бъдат задължителни и за 2025 г. 
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Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Следните емисии не се отчитат за 

целите на спазването на 

изискванията на параграфи 1 и 2: 

заличава се  

a) емисиите от въздухоплавателни 

средства извън цикъла на излитане и 

кацане; 

 

б) емисиите на Канарските острови, 

френските отвъдморски 

департаменти, Мадейра и Азорските 

острови; 

 

в) емисиите от националното морско 

корабоплаване до и от териториите, 

посочени в буква б); 

 

г) емисиите от международното 

морско корабоплаване, без да се 

засягат разпоредбите на член 5, 

параграф 1. 

 

Обосновка 

Нека не си затваряме очите пред всички тези емисии, които – подобно на CO2 – 

остават продължително в атмосферата и допринасят за изменението на климата. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Нивата на антропогенните 

емисии се определят чрез изваждане 

на сумата на природните емисии от 

общите емисии. 
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Обосновка 

Това се отнася за природните емисии, например от обработваеми земи, на азотни 

оксиди и прахови частици. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед спазване на междинните 

нива на емисиите, определени за 

2025 г. в съответствие с член 4, 

параграф 2, и на националните 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, посочени в приложение II, 

приложими от 2030 г. нататък за 

NOx, SO2 и ПЧ2,5, държавите членки 

могат да приспаднат намалението на 

емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5, 

постигнато от международното 

морско корабоплаване, емисиите на 

NOx, SO2 и ПЧ2,5, отделени от други 

източници през същата година, при 

условие че отговарят на следните 

условия: 

заличава се 

a) намалението на емисиите е 

осъществено в морските зони, които 

попадат в териториалното море на 

държавите членки, изключителни 

икономически зони или в зони за 

контрол на замърсяването, ако са 

установени такива зони; 

 

б) те са приели и приложили 

ефективни мерки за мониторинг и 

контрол, за да се гарантира 

правилното използване на тази 

възможност за гъвкавост; 

 

в) те са осъществили мерки за 

постигане на по-ниски емисии на 

NOx, SO2 и ПЧ2,5 от 

международното морско 

корабоплаване отколкото равнището 
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на емисиите, което би било 

постигнато чрез спазване на нормите 

на Съюза, приложими за емисиите на 

NOx, SO2 и ПЧ2,5, и са 

демонстрирали адекватно 

количествено определяне на 

допълнителното намаление на 

емисиите в резултат на тези мерки; 

г) те са приспаднали не повече от 

20 % от намалението на емисиите на 

NOx, SO2 и ПЧ2,5, изчислено в 

съответствие с буква в), при условие 

че приспадането не води до неспазване 

на националните ангажименти за 

намаляване на емисиите за 2020 г., 

посочени в приложение II. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки могат 

съвместно да изпълняват своите 

ангажименти за намаляване на 

емисиите на метан и за междинните 

нива на емисиите, посочени в 

приложение II, при условие че 

отговарят на следните условия: 

заличава се 

a) те спазват всички приложими 

изисквания и условия съгласно 

законодателството на Съюза, 

включително съгласно Решение 

№ 406/2009/EC на Европейския 

парламент и на Съвета; 

 

б) те са приели и приложили 

ефективни разпоредби, за да 

гарантират правилното 

осъществяване на съвместното 

изпълнение. 
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Обосновка 

Ако бъде успешно избегнато двойното регулиране на метана в настоящата 

директива, този параграф трябва да бъде заличен. Метанът попада в обхвата на 

режима, свързан с изменението на климата, както в разпределянето на усилията, 

така и в схемата за търговия с емисии. Добавянето на метана тук при 

преразглеждането на Директивата относно НТЕ би представлявало двойно 

регулиране, което би следвало да се избягва именно с оглед на усилията за по-добро 

регулиране и регулаторна пригодност за МСП (REFIT). 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки могат да се 

отклоняват от националните 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, посочени в приложение ІІ, 

приложими от 2030 г. нататък, в 

степента, в която са се променили 

техническите и икономическите 

фактори, послужили за основа за 

първоначалното изчисляване на 

целите. 

Обосновка 

Следва да се извади поука от грешките в миналото да се определят цели въз основа на 

несбъднали се сценарии. Когато прогнозите за емисиите, емисионните фактори, 

както и икономическите или техническите условия се променят съществено, трябва 

да има възможност за промяна на целта за отделен замърсител и държава членка. 

Такава възможност се предлага тук и чрез нея (в съчетание с изменението на член 5, 

параграф 1 относно механизма за гъвкавост във връзка с горещи точки (hotspots) не 

следва да се осуетява постигането на общите европейски цели. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки съобщават на 

Комисията причините за 
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отклонението от целите и подават 

искане за прехвърляне на кредити. 

Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 13 за 

изработване на методи и критерии, 

както и за вземане на решения 

относно прехвърлянето на кредити за 

намаляване на емисиите. 

Обосновка 

Следва да се извади поука от грешките в миналото да се определят цели въз основа на 

несбъднали се сценарии. Когато прогнозите за емисиите, емисионните фактори, 

както и икономическите или техническите условия се променят съществено, трябва 

да има възможност за промяна на целта за отделен замърсител и държава членка. 

Такава възможност се предлага тук и чрез нея (в съчетание с изменението на член 5, 

параграф 1 относно механизма за гъвкавост във връзка с горещи точки (hotspots) не 

следва да се осуетява постигането на общите европейски цели. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 5 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Комисията не повдигне 

възражения в срок от девет месеца, 

считано от датата на получаване на 

съответния доклад, посочен в член 7, 

параграфи 4, 5 и 6, съответната държава 

членка счита, че заявеното използване 

на гъвкавост е одобрено и важи за 

въпросната година. Когато Комисията 

счита, че използването на дадена 

възможност за гъвкавост не е в 

съответствие с приложимите 

изисквания и критерии, тя приема 

решение и уведомява държавата 

членка, че използването на 

въпросната възможност за гъвкавост 

не може да бъде одобрено. 

Когато Комисията не повдигне 

възражения в срок от девет месеца, 

считано от датата на получаване на 

съответния доклад, посочен в член 7, 

параграфи 4, 5 и 6, съответната държава 

членка счита, че заявеното използване 

на гъвкавост е одобрено и важи за 

въпросната година. 
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Обосновка 

Очевидно съществува проблем с използването на гъвкавостта, а именно липсата на 

ясни критерии за определянето на гъвкавостта. Ето защо в предложението на 

Комисията се съдържа разпоредба за самата Комисия да действа като краен 

арбитър по този въпрос. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Ако през дадена година някоя 

държава членка установи, че не може 

да спази задълженията за намаляване 

на емисиите, определени в 

приложение II, тя може да изпълни 

тези ангажименти чрез осредняване 

на своите национални годишни 

емисии за съответната година и на 

една или две години, предшестващи 

въпросната година, при условие че 

тази средна стойност не надвишава 

нейното задължение. 

Обосновка 

През дадена конкретна година някои емисии могат да бъдат значително повлияни от 

външни условия, като например студени атмосферни условия през зимния период или 

сухо време през летния период. Тези условия например могат да доведат до изменения 

в търсенето на електроенергия и топлинна енергия и възможности за използване на 

производство без емисии. Възможността да се използва осреднена стойност 

компенсира тези годишни колебания. 

 

 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки включват, 

доколкото е необходимо, мерки за 

Държавите членки могат да включват 

мерки за намаляване на емисиите 
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намаляване на емисиите съгласно част 1 

от приложение III или мерки с 

равностоен ефект върху околната среда, 

за да изпълнят съответните национални 

ангажименти за намаляване на 

емисиите. 

съгласно част 1 от приложение III или 

мерки с равностоен ефект върху 

околната среда, за да изпълнят 

съответните национални ангажименти 

за намаляване на емисиите. 

Обосновка 

В част 1 от приложение ІІІ са посочени мерки, които могат да бъдат включвани в 

националните програми за контрол на замърсяването на въздуха. Тя е предназначена 

да служи само като насоки и оставя свобода за действие на държавите членки да 

изберат мерките, чрез които ще се постигне исканото намаляване на емисиите. 

Текстът на този член трябва да бъде съгласуван. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Националната програма за контрол на 

замърсяването на въздуха се 

актуализира на всеки две години. 

3. Националната програма за контрол на 

замърсяването на въздуха се 

актуализира на всеки четири години. 

Обосновка 

В предложението се изисква програмите да се актуализират на всеки две години. 

Периодът между преразглежданията е твърде кратък и би могъл да се окаже 

неефективен и скъп както за компетентните органи, така и за заинтересованите 

страни. Освен това актуализирането на програмите не следва да бъде систематичен 

основен преглед, а само да се прилага за замърсител(и), за кой(и)то може да не са 

изпълнени ангажиментите за намаляване на емисиите. 

 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Без да се засяга параграф 3, 

политиките и мерките за намаляване на 

емисиите, съдържащи се в националната 

4. Без да се засяга параграф 3, 

политиките и мерките за намаляване на 

емисиите, съдържащи се в националната 
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програма за контрол на замърсяването 

на въздуха, се актуализират в срок от 12 

месеца във всеки от следните случаи: 

програма за контрол на замърсяването 

на въздуха, се актуализират в срок от 

24 месеца, когато: 

Обосновка 

Предвид необходимото време за актуализиране на план следва да има срок от 2 години 

за актуализиране на план, когато директивата не е спазена. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ако държавите членки решат да се 

възползват от някоя от 

възможностите за гъвкавост, 

посочени в член 5. 

заличава се 

Обосновка 

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост). 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки следва да изготвят и 

ежегодно да актуализират националните 

инвентаризации на емисии за 

замърсителите, посочени в таблица Б от 

приложение I, в съответствие с 

формулираните в нея изисквания. 

Държавите членки изготвят и ежегодно 

актуализират националните 

инвентаризации на емисии за 

замърсителите, посочени в таблица Б от 

приложение I, в съответствие с 

формулираните в нея изисквания. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 4 



 

PE541.321v03-00 20/35 AD\1060576BG.doc 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки, които 

прилагат гъвкавост съгласно член 5, 

параграф 1, включват следната 

информация в информационния 

доклад за инвентаризацията за 

съответната година: 

заличава се 

a) количеството на емисиите на NOx, 

SO2 и ПЧ2,5 , които биха били 

наблюдавани при отсъствието на 

зона за контрол на емисиите; 

 

б) равнището на намаленията на 

емисиите, постигнато в частта на 

държавата членка от зоната за 

контрол на емисиите в съответствие 

с член 5, параграф 1, буква в); 

 

в) степента, в която те прилагат 

тази гъвкавост; 

 

г) всички допълнителни данни, 

считани от държавите членки за 

уместни, за да може Комисията, със 

съдействието на Европейската 

агенция за околната среда, да извърши 

пълна оценка на условията, при които 

е приложена гъвкавостта. 

 

Обосновка 

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост). 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки, избрали да се 

възползват от гъвкавостта съгласно 

член 5, параграф 2, предоставят 

отделен доклад, който дава 

възможност на Комисията да 

извърши преглед и оценка дали са 

заличава се 
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изпълнени изискванията на 

посочената разпоредба. 

Обосновка 

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост). 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки осигуряват, 

когато е възможно, мониторинга на 

вредните въздействия на замърсяването 

на въздуха върху екосистемите в 

съответствие с изискванията, посочени в 

приложение V. 

1. Държавите членки осигуряват 

мониторинга на вредните въздействия 

на замърсяването на въздуха върху 

екосистемите в съответствие с 

изискванията, посочени в 

приложение V. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки предоставят на 

Комисията своята национална програма 

за контрол на замърсяването на въздуха 

[в срок от три месеца от датата, 

посочена в член 17 — датата се въвежда 

от Службата за публикации на 

Европейския съюз], а също и нейните 

актуализации — на всеки две години 

след тази дата. 

Държавите членки предоставят на 

Комисията своята национална програма 

за контрол на замърсяването на въздуха 

[в срок от три месеца от датата, 

посочена в член 17 — датата се въвежда 

от Службата за публикации на 

Европейския съюз], а също и нейните 

актуализации — на всеки четири 

години след тази дата. 

Обосновка 

Предвид степента на сложност на националните програми за контрол на 

замърсяването на въздуха е важно държавите членки да разполагат с достатъчно 

време за извършване на актуализация. 
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Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки докладват 

своите национални емисии и прогнози 

за CH4 в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 525/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета.31 

заличава се 

__________________  

31 Регламент (ЕС) № 525/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 май 2013 г. относно механизъм 

за мониторинг и докладване на 

емисиите на парникови газове и за 

докладване на друга информация, 

свързана с изменението на климата, 

на национално равнище и на 

равнището на Съюза и отмяна на 

Решение № 280/2004/ЕО (OВ L 165, 

18.6.2013 г., стр. 13). 

 

Обосновка 

Във връзка със заличаването в директивата на ангажиментите за намаляване на 

метана. Без поети ангажименти няма нужда от докладване на емисиите на метан и 

прогнози за метана в контекста на Директивата относно НТЕ. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При всички случаи Комисията 

докладва за 2025 г. в съответствие с 

указаното по-горе, като 

същевременно включва информация за 

постигането на междинните нива на 

емисиите, посочени в член 4, параграф 

2, както и за евентуалните причини 

за непостигането им. Тя определя 

заличава се 
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необходимостта от допълнителни 

действия, като същевременно 

отчита въздействието от 

прилагането по сектори. 

Обосновка 

С цел намаляването на емисиите в национален план да стане задължително за 2025 г. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Докладите, посочени в параграф 1, 

могат да включват оценка на 

въздействието върху околната среда и 

на социално-икономическото 

въздействие на настоящата директива. 

2. Докладите, посочени в параграф 1, 

включват оценка на въздействието 

върху околната среда и на социално-

икономическото въздействие на 

настоящата директива. 

Обосновка 

Важно е да се гарантира, че въздействието върху околната среда и социално-

икономическото въздействие на настоящата директива са задълбочено проучени. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът и държавите членки, в 

зависимост от случая, се стремят към 

двустранно и многостранно 

сътрудничество с трети държави, както 

и към координация в рамките на 

съответните международни 

организации, като например Програмата 

на ООН за околната среда (ЮНЕП), 

Икономическата комисия за Европа на 

ООН (ИКЕ на ООН), Международната 

морска организация (ММО) и 

Съюзът и държавите членки, в 

зависимост от случая, се стремят към 

двустранно и многостранно 

сътрудничество с трети държави, както 

и към координация в рамките на 

съответните международни 

организации, като например Програмата 

на ООН за околната среда (ЮНЕП), 

Икономическата комисия за Европа на 

ООН (ИКЕ на ООН), Международната 

морска организация (ММО) и 
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Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО), 

включително чрез обмен на 

информация, относно научно-

техническата изследователска и 

развойна дейност с цел да се подобри 

основата за намалява не на емисиите. 

Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО), 

включително чрез обмен на 

информация, относно научно-

техническата изследователска и 

развойна дейност с цел да се подобри 

основата за намалява не на емисиите. 

Държавите членки извършват 

трансгранични консултации относно 

взаимните рискове, произтичащи от 

емисиите от съседни промишлени 

региони в тези държави, а 

засегнатите държави членки 

изготвят съвместни планове за 

премахване или намаляване на тези 

емисии. 

Обосновка 

Съседните държави членки следва да провеждат консултации и да изготвят 

съвместни планове за премахване или намаляване на емисиите, особено в случаите, 

когато имат промишлени райони в непосредствена близост един до друг. 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 6, параграф 7, член 7, 

параграф 9 и член 8, параграф 3, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от датата на 

влизане в сила на настоящата директива. 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 5, параграф 3, член 6, 

параграф 7, член 7, параграф 9 и член 8, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за неопределен период от време, 

считано от датата на влизане в сила на 

настоящата директива. 

Обосновка 

Техническо допълнение с цел прилагане на изменението на член 5, параграфи 1 и 3 

относно двете предложени там допълнителни възможности за гъвкавост. 
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Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за спазването на 

настоящата директива най-късно до 

[осемнадесет месеца след влизането ѝ в 

сила — датата се въвежда от Службата 

за публикации на Европейския съюз]. 

Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за спазването на 

настоящата директива най-късно до 

[двадесет и четири месеца след 

влизането ѝ в сила — датата се въвежда 

от Службата за публикации на 

Европейския съюз]. 

Обосновка 

Важно е да се гарантира, че държавите членки имат достатъчно време за пълно 

транспониране на директивата в своите национални правни системи. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) член 1 и приложение I — до 31 

декември 2019 г.; 

заличава се 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Приложение I – раздел А – ред 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи национални емисии по 

категории източници 

заличава се 

- CH4  

Годишно — от 2005 г. до годината на 

докладване минус 2 (X–2) 

 

15/02****  
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Обосновка 

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 

рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 

климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 

държавите членки без съответна полза за околната среда. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Приложение I – раздел В – ред 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Прогнозни емисии по обобщени 

категории източници 

заличава се 

- CH4  

15/03  

Обосновка 

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 

рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 

климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 

държавите членки без съответна полза за околната среда. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Приложение II – таблица а) 

 

Текст, предложен от Комисията 

Таблица а): Ангажименти за намаляване на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди 

(NOx) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС). Продадени горива, спрямо 

2005 г. като базова.  

Държава 

членка 

Намаление на SO2 спрямо 

2005 г. 
Намаление на NOx 

спрямо 2005 г. 

Намаление на НМЛОС 

спрямо 2005 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

 За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

 За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

 За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 
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2029 г.  2029 г. 2029 г.  

Белгия 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

България 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Чешка 

република 45%  

72% 

35%  

66% 

18%  

57% 

Дания 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Германия 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Естония 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Гърция 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Испания 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Франция 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Хърватия 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Ирландия 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Италия 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Кипър 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Латвия 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Литва 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Люксембу

рг 34%  

44% 

43%  

79% 

29%  

58% 

Унгария 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Малта 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Нидерлан

дия 28%  

59% 

45%  

68% 

8%  

34% 

Австрия 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Полша 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Португали

я 63%  

77% 

36%  

71% 

18%  

46% 

Румъния 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Словения 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Словакия 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Финланди

я 30%  

30% 

35%  

51% 

35%  

46% 

Швеция 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Обединен

о кралство 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 

ЕС 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 



 

PE541.321v03-00 28/35 AD\1060576BG.doc 

BG 

Изменение 

Таблица а): Ангажименти за намаляване на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни 

оксиди (NOx) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС). Продадени горива, 

спрямо 2005 г. като базова.  

Държава 

членка 
Намаление на SO2 

спрямо 2005 г.  
 

Намаление на NOx 

спрямо 2005 г.  

Намаление на НМЛОС 

спрямо 2005 г.  

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

2024 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2025 г

. до 

2029 г

. 

За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

2024 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2025 г

. до 

2029 г

. 

За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

2024 г.  

За 

всяка 

годин

а от 

2025 г

. до 

2029 г

. 

За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

Белгия 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

България 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Чешка 

република 45% 
68% 

72% 

35% 
61% 66% 

18% 55% 

57% 

Дания 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Германия 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Естония 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Гърция 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

Испания 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Франция 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Хърватия 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Ирландия 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Италия 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Кипър 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Латвия 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Литва 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Люксембу

рг 34% 
44% 

44% 

43% 
73% 79% 

29% 58% 

58% 

Унгария 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Малта 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Нидерлан

дия 28% 
57% 

59% 

45% 
65% 68% 

8% 34% 

34% 

Австрия 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Полша 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 
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Португали

я 63% 
79% 

77% 

36% 
72% 71% 

18% 48% 

46% 

Румъния 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Словения 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Словакия 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Финланди

я 30% 
30% 

30% 

35% 
45% 51% 

35% 45% 

46% 

Швеция 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Обединен

о кралство 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

ЕС 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Обосновка 

Числата (ограниченията на емисиите) са взети от сценария за приближаване на 

разликата от 75 % в оценката на въздействието на Комисията, който съгласно 

оценката на въздействието на Комисията и оценката на въздействието на 

Европейския парламент е най-ефективният вариант от гледна точка на разходите.  

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Приложение II – таблица б) 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 

частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова. 

Държава 

членка 

Намаление на NH3 

спрямо 2005 г.  
Намаление на PM2,5 

спрямо 2005 г.  
Намаление на CH4 

спрямо 2005 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

2029 г.  

 За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г. 

до 

2029 г. 

 За 

всяка 

година 

от 

2030 г. 

 За всяка 

година 

от 

2030 г. 

Белгия 2%  16% 20%  47%  26% 

България 3%  10% 20%  64%  53% 

Чешка 

република 7%  

35% 

17%  

51%  31% 
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Дания 24%  37% 33%  64%  24% 

Германия 5%  39% 26%  43%  39% 

Естония 1%  8% 15%  52%  23% 

Гърция 7%  26% 35%  72%  40% 

Испания 3%  29% 15%  61%  34% 

Франция 4%  29% 27%  48%  25% 

Хърватия 1%  24% 18%  66%  31% 

Ирландия 1%  7% 18%  35%  7% 

Италия 5%  26% 10%  45%  40% 

Кипър 10%  18% 46%  72%  18% 

Латвия 1%  1% 16%  45%  37% 

Литва 10%  10% 20%  54%  42% 

Люксембург 1%  24% 15%  48%  27% 

Унгария 10%  34% 13%  63%  55% 

Малта 4%  24% 25%  80%  32% 

Нидерландия 13%  25% 37%  38%  33% 

Австрия 1%  19% 20%  55%  20% 

Полша 1%  26% 16%  40%  34% 

Португалия 7%  16% 15%  70%  29% 

Румъния 13%  24% 28%  65%  26% 

Словения 1%  24% 25%  70%  28% 

Словакия 15%  37% 36%  64%  41% 

Финландия 20%  20% 30%  39%  15% 

Швеция 15%  17% 19%  30%  18% 

Обединено 

кралство 8%  

21% 

30%  

47%  41% 

ЕС 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Изменение 

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 

частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова. 

Държава 

членка 

Намаление на NH3 

спрямо 2005 г.  
Намаление на PM2,5 

спрямо 2005 г.  
Намаление на Hg 

спрямо 2005 г. 

За 

всяка 

годин

За 

всяка 

годин

За 

всяка 

година 

За 

всяка 

годин

За 

всяка 

година 

За 

всяка 

година 

За всяка 

година от 

2020 г. до 

За всяка 

година 

от 
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а от 

2020 г. 

до 

2024 г. 

а от 

2025 г

. до 

2029 г

. 

от 

2030 г. 

а от 

2020 г. 

до 

2024 г. 

от 

2025 г. 

до 

2029 г. 

от 

2030 г. 

2029 г. 2030 г. 

Белгия 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

България 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Чешка 

република 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Дания 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Германия 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Естония 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Гърция 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Испания 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Франция 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Хърватия 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Ирландия 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Италия 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Кипър 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Латвия 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Литва 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Люксембург 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Унгария 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Малта 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Нидерландия 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Австрия 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Полша 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Португалия 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Румъния 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Словения 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Словакия 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Финландия 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Швеция 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Обединено 

кралство 8% 22% 

21% 

30% 47% 

47%   

ЕС 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   



 

PE541.321v03-00 32/35 AD\1060576BG.doc 

BG 

Обосновка 

Числата (ограниченията на емисиите) са взети от сценария за приближаване на 

разликата от 75 % в оценката на въздействието на Комисията, който съгласно 

оценката на въздействието на Комисията и оценката на въздействието на 

Европейския парламент е най-ефективният вариант от гледна точка на разходите. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1 - заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

МЕРКИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ 

ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА 

МЕРКИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА 

ВЪЗДУХА 

Обосновка 

В случай че селскостопанският сектор няма да допринесе за намаляване на емисиите, 

другите сектори на икономиката, в това число промишлеността и енергийният 

сектор, ще трябва да приложат по-скъпоструващи мерки за постигане на същите 

цели в областта на околната среда. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки установяват 

национални препоръчителни правила за 

добри селскостопански практики с цел 

намаляване на емисиите на амоняк въз 

основа на Рамковия кодекс на ИКЕ на 

ООН от 2001 г. за добри 

селскостопански практики за 

намаляване на емисиите на амоняк3, 

които да обхващат поне следните 

въпроси:  

Държавите членки установяват 

национални препоръчителни правила за 

добри селскостопански практики с цел 

намаляване на емисиите на амоняк въз 

основа на Рамковия кодекс на ИКЕ на 

ООН от 2001 г. за добри 

селскостопански практики за 

намаляване на емисиите на амоняк3, 

които да обхващат следните въпроси 

Националните препоръчителни 

правила могат да включват следните 

въпроси:  
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__________________ __________________ 

(3) Решение ECE/EB.AIR/75, параграф 

28а  

(3) Решение ECE/EB.AIR/75, параграф 

28а  

Обосновка 

Важно е държавите членки сами да могат да намерят най-ефективните от гледна 

точка на разходите мерки. Изменението би предоставило повече гъвкавост. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1– раздел А – точка 3 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки намаляват 

емисиите на амоняк от неорганични 

торове, като използват следните 

подходи: 

3. Държавите членки намаляват 

емисиите на амоняк от неорганични 

торове до необходимата степен, в 

съответствие с националните 

ангажименти в приложение ІІ, като 

използват следните подходи: 

Обосновка 

Важно е държавите членки сами да могат да намерят най-ефективните от гледна 

точка на разходите мерки. Изменението би предоставило повече гъвкавост. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Приложение V – точка 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

тяхната мрежа от подлежащи на 

мониторинг обекти е представителна за 

наличните в тях типове сладководни, 

естествени, полуестествени и горски 

екосистеми. 

1. Държавите членки гарантират, че 

тяхната мрежа от подлежащи на 

мониторинг обекти е представителна за 

наличните в тях типове сладководни, 

естествени и полуестествени 

екосистеми. 
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Обосновка 

Горските екосистеми вече са включени в естествените и полуестествените типове 

екосистеми. 

 

 



 

AD\1060576BG.doc 35/35 PE541.321v03-00 

 BG 

ПРОЦЕДУРА 

Заглавие Намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители и изменение на Директива 2003/35/ЕО 

Позовавания COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

ENVI 

13.1.2014 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

ITRE 

13.1.2014 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Адам Герек 

9.9.2014 

Разглеждане в комисия 25.9.2014 21.1.2015   

Дата на приемане 24.3.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

34 

27 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Pilar del Castillo Vera, Christian 

Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos 

Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András 

Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-

Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine 

Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav 

Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas 

Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario 

Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel 

Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van 

Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio 

Zanonato, Carlos Zorrinho 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Morten 

Messerschmidt, Clare Moody, Dominique Riquet, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria 

Spyraki, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van 

Nieuwenhuizen 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao 

 
 


