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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст 

Замърсяването на въздуха е същински трансграничен проблем и в много държави 

членки то се дължи в значителна част на навлизането на замърсен въздух от съседни 

страни. Следователно са нужни действия на равнището на Съюза, за да се установи 

последователна и амбициозна рамка за справяне с емисиите. 

Предложението на Комисията има за цел да запълни съществените празноти в 

действащото законодателство на ЕС. Нови малки горивни инсталации вече са 

регулирани чрез разпоредби за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне 

на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. 

Същевременно големите горивни инсталации са обхванати от Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от 

промишлеността и Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във 

въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (до 31 декември 2015 г.). 

Въпреки това, понастоящем няма конкретно законодателство на равнище ЕС относно 

емисиите на замърсители на въздуха от средни горивни инсталации (инсталации с 

номинална входяща топлинна мощност между 1 и 50 MW) (СГИ) и докладчикът 

приветства целта на предложението на Комисията за запълване на тази празнина, така 

че да се създаде по-съгласувана регулаторна среда. 

Предложението е важно поради няколко причини. На първо място, съгласно оценката 

на въздействието на Комисията, замърсяване то на въздуха се очаква да доведе до 

повече от 400 000 преждевременни смъртни случая годишно и до здравни разходи в 

размер до 940 милиарда евро. То също така допринася за значително влошаване на 

състоянието на околната среда, като 62% от територията на ЕС са изложени на 

еутрофикация и икономически щети като примерно 15 милиарда евро от загуба на 

работни дни, 4 милиарда евро разходи за здравеопазване, 3 милиарда евро от 

нереализирани добиви от култури и 1 милиард евро щети по сградите. На второ място, 

намаляването на емисиите от средните горивни инсталации може да допринесе за 

постигане на целите на ЕС относно климата и енергията, за намаляване на емисиите на 

парникови газове, подобряване на енергийната ефективност и насърчаване на енергията 

от възобновяеми източници. Като вземем мерки сега и запълним съществуващата 

регулаторна празнина можем да дадем ясни сигнали за инвестиции и да предоставим 

допълнителни стимули за научни изследвания и иновации по отношение на 

революционните технологии. Това ще създаде условия за европейските предприятия да 

играят водеща роля в екологичните иновации, с огромен потенциал по отношение на 

експортните пазари. Само замърсяването на въздуха например струва на Китай 12-13% 

от БВП всяка година. 
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Разяснения и промени, предложени от докладчика 

Въпреки това обаче съществуват редица въпроси, които трябва да бъдат изяснени и 

подобрени по отношение на предложението на Комисията. Докладчикът е набелязал 

следните основни точки.  

Връзка с действащото законодателство 

Регулаторната рамка трябва да бъде съгласувана и рисковете от двойно регулиране да 

се избегнат. По-конкретно, налице е необходимост от изясняване на връзката между 

настоящото предложение и Директивата за промишлените емисии, която вече е в сила. 

Перспектива от гледна точка на МСП 

Като се има предвид, че около 75% от СГИ се ръководят от МСП, специално внимание 

следва да се обърне да не се налага прекомерна административна тежест. МСП не 

разполагат с необходимия административен капацитет на по-големите предприятия и 

има няколко части както от настоящото предложение, така и в позицията на Съвета, в 

които тази перспектива липсва.  

Ефективност на разходите 

Налице е ясна необходимост да се постигне правилен баланс между разходите за 

предприятията и ползите за околната среда и защитата на здравето. Макар и да е ясно, 

че са ни необходими норми за допустими емисии, те трябва да бъдат съразмерни и да 

работят на практика. Същевременно докладчикът вярва, че е налице силно желание за 

амбициозна рамка. 

Гъвкавост 

В предложението на Комисията вече се прави разграничение между нови и 

съществуващи инсталации. Въпреки това обаче има възможност за по-голяма гъвкавост 

за най-малките съществуващи инсталации до 5 MW, за които разходите могат да бъдат 

сравнително високи. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Изгарянето на гориво в малки (5) Изгарянето на гориво в малки 
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горивни инсталации и уреди може да 

бъде обхванато от актовете за 

изпълнение на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията 

за екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението15. Изгарянето на 

гориво в големи горивни инсталации 

попада в обхвата на Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета16, считано от 7 януари 2013 г., 

докато Директива 2001/80/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета17 

продължава да се прилага до 31 

декември 2015 г. спрямо големите 

горивни инсталации, посочени в 

член 30, параграф 2 от Директива 

2010/75/ЕС. 

горивни инсталации и уреди може да 

бъде обхванато от актовете за 

изпълнение на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на 

Съвета15. Необходими са обаче 

допълнителни мерки в рамките на 

Директива 2009/125/ЕО, за да се 

покрият оставащите законодателни 

пропуски. Изгарянето на гориво в 

големи горивни инсталации попада в 

обхвата на Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета16, 

считано от 7 януари 2013 г., докато 

Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета17 продължава да 

се прилага до 31 декември 2015 г. 

спрямо големите горивни инсталации, 

посочени в член 30, параграф 2 от 

Директива 2010/75/ЕС. 

__________________ __________________ 

15 Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ОВ L 285, 

31.10.2009 г., стp. 10). 

15 Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ОВ L 285, 

31.10.2009 г., стp. 10). 

16Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., 

стр. 17). 

16Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., 

стр. 17). 

17Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 

2001 г. за ограничаване на емисиите на 

определени замърсители във въздуха, 

изпускани от големи горивни 

инсталации (ОВ L 309, 27.11.2001 г., 

стр. 1). 

17Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 

2001 г. за ограничаване на емисиите на 

определени замърсители във въздуха, 

изпускани от големи горивни 

инсталации (ОВ L 309, 27.11.2001 г., 

стр. 1). 

Обосновка 

Правният вакуум между Директивата за екодизайна и настоящата директива следва 

да бъде запълнен в Директивата за екодизайна, както се предлага в позицията на 



 

PE546.728v03-00 6/25 AD\1058971BG.doc 

BG 

Съвета. 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Настоящата директива не следва да 

се прилага за продукти, свързани с 

енергопотреблението, обхванати от 

мерки по прилагането, приети в 

съответствие с Директива 2009/125/ЕО, 

или от глава III или IV от Директива 

2010/75/ЕС. Някои други горивни 

инсталации също следва да бъдат 

изключени от обхвата на настоящата 

директива въз основа на техните 

технически характеристики или 

използването им в специални дейности. 

(9) Настоящата директива не следва да 

се прилага за горивни инсталации, 

обхванати от мерки по прилагането, 

приети в съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, или от Директива 

2010/75/ЕС. Някои други горивни 

инсталации също следва да бъдат 

изключени от обхвата на настоящата 

директива въз основа на техните 

технически характеристики или 

използването им в специални дейности. 

Нито една горивна инсталация не 

бива подлагана на двойно регулиране. 

При необходимост Комисията 

представя разяснителни насоки. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като се има предвид 

местоположението на съответните 

горивни инсталации и свързаните с 

тях технически и логистични 

въпроси, е по-подходящо за Испания, 

що се отнася до Канарските острови, 

Франция, що се отнася до френските 

отвъдморски департаменти, и 

Португалия, що се отнася до Мадейра 

и Азорските острови, да определят 

норми за допустими емисии за 

средните горивни инсталации, 

работещи в тези области, без това да 

ги прави обект на минимални 
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изисквания, приложими за целия ЕС. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се осигури контрол върху 

емисиите на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици във въздуха, 

всяка средна горивна инсталация следва 

да е в експлоатация само ако е поне 

регистрирана от компетентния орган въз 

основа на уведомление от оператора. 

(10) За да се осигури контрол върху 

емисиите на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици във въздуха, 

всяка средна горивна инсталация следва 

да е в експлоатация само ако е поне 

регистрирана от компетентния орган 

или е получила разрешение от този 

орган, въз основа на уведомление от 

оператора. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) горивни инсталации, които попадат в 

обхвата на глава III или глава IV от 

Директива 2010/75/ЕС; 

a) горивни инсталации, които попадат в 

обхвата на Директива 2010/75/ЕС; 

Обосновка 

За да се избегне двойното регламентиране, инсталациите, попадащи в обхвата на 

Директива 2010/75/ЕС, не следва да бъдат обхванати от настоящата директива. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) продукти, свързани с 

енергопотреблението, които попадат в 

обхвата на мерки за изпълнение, приети 

б) горивни инсталации, които попадат 

в обхвата на мерки за изпълнение, 

приети в съответствие с Директива 
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в съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, когато с тези актове за 

изпълнение се установяват норми за 

допустими емисии на замърсителите, 

изброени в приложение II към 

настоящата директива; 

2009/125/ЕО, когато с тези актове за 

изпълнение се установяват норми за 

допустими емисии на замърсителите, 

изброени в приложение II към 

настоящата директива; 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) горивни инсталации, в които 

газообразните продукти на горенето се 

използват за пряко нагряване, сушене 

или друг вид обработка на предмети или 

материали; 

в) горивни инсталации, в които 

продуктите на горенето се използват 

за пряко нагряване, сушене или друг вид 

обработка на предмети или материали, 

като например пещи за топене, 

отоплителни пещи или пещи за 

термична обработка; 

Обосновка 

С цел правна сигурност следва да се използва същата формулировка като в член 28, 

буква а) от Директива 2010/75/EС относно емисиите от промишлеността. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) регенерационни котли в рамките 

на инсталация за производство на 

хартиена каша; 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) горивни инсталации, които горят 

нефтопреработвателни горива 

самостоятелно или в комбинация с 

други горива за производство на 

енергия на територията на нефтени 

и газови рафинерии; 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящата директива не се 

прилага за научноизследователски и 

развойни дейности или за дейности, 

свързани с изпитване на средни 

горивни инсталации. Държавите 

членки могат да определят 

специфични условия за прилагането 

на настоящия параграф. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „прахови частици“ са частици с 

всякаква форма, структура или 

плътност, диспергирани в газовата фаза 

при условията на мястото на вземането 

на пробата, които могат да бъдат 

събрани посредством филтриране при 

определени условия след вземане на 

представителни проби от подлежащия 

на анализ газ и които остават преди 

филтъра и върху филтъра след 

изсушаване при определени условия; 

(4) „прах“ означава частици с всякаква 

форма, структура или плътност, 

диспергирани в газовата фаза при 

условията на мястото на вземането на 

пробата, които могат да бъдат събрани 

посредством филтриране при 

определени условия след вземане на 

представителни проби от подлежащия 

на анализ газ и които остават преди 

филтъра и върху филтъра след 

изсушаване при определени условия; 
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 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „съществуваща горивна инсталация“ 

е горивна инсталация, въведена в 

експлоатация преди [1 година след 

датата на транспониране]; 

(6) „съществуваща горивна инсталация“ 

е горивна инсталация, въведена в 

експлоатация преди [1 година след 

датата на транспониране] или за която 

е издадено разрешително преди [дата 

на транспониране] в съответствие с 

националното законодателство, при 

условие че инсталацията е пусната в 

експлоатация не по-късно от 

[1 година след датата на 

транспониране]; 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „експлоатационни часове“ е 

времето, изразено в часове, през което 

дадена горивна инсталация изпуска 

емисии във въздуха; 

(16) „експлоатационни часове“ означава 

времето, изразено в часове, през което 

дадена горивна инсталация 

функционира и изпуска емисии във 

въздуха, с изключение на периодите на 

пускане и спиране; 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Правила за сумиране 
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 Държавите членки могат да приемат 

съвкупността от две или повече нови 

средни горивни инсталации за една-

единствена средна горивна 

инсталация за целите на 

настоящата директива и да сумират 

тяхната номинална входяща 

топлинна мощност за целите на 

изчисляване на общата номиналната 

входяща топлинна мощност на 

инсталацията, когато: 

 - отпадъчните газове от такива 

средни горивни инсталации се 

изпускат от един общ комин; или 

 - като се отчитат техническите и 

икономическите фактори, 

отпадъчните газове от такива средни 

горивни инсталации биха могли да се 

изпускат от един общ комин. 

Обосновка 

В позицията на Съвета се предлагат задължителни правила за сумиране. 

Основанието на Комисията да се въздържи от предлагане на правила за сумиране е 

голямата административна тежест, която те би могло да предизвикат. Въпреки 

това обаче няколко държави членки вече имат установени правила за сумиране. 

Настоящото изменение въвежда правила за сумиране на доброволен принцип, като по 

този начин се дава възможност на държавите членки да продължат с правилата за 

сумиране, но същевременно нито една от тях не се задължава да ги въведе. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че средните горивни инсталации се 

експлоатират само ако са 

регистрирани от компетентния 

орган. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че няма нови средни горивни 

инсталации, които да се експлоатират 

без съответното разрешително или 

регистрация. 

 1a. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 
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2025 г. никоя действаща средна 

горивна инсталация с номинална 

входяща мощност по-голяма от 5 MW 

не се експлоатира без съответното 

разрешително или регистрация.  

 Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 

2030 г. никоя действаща средна 

горивна инсталация с номинална 

входяща мощност от 5 MW или по-

малко не се експлоатира без 

съответното разрешително или 

регистрация. 

2. Процедурата за регистрация включва 

поне уведомление от оператора до 

компетентния орган за това, че 

експлоатира или възнамерява да 

експлоатира средна горивна инсталация. 

2. Държавите членки определят 

процедурата за издаване на разрешение 

и регистрация. Тя включва поне 

задължение на оператора да уведоми 

компетентния орган за това, че 

експлоатира или възнамерява да 

експлоатира средна горивна инсталация. 

3. Уведомлението от оператора за всяка 

средна горивна инсталация трябва да 

съдържа поне информацията, посочена в 

приложение I. 

3. Уведомлението от оператора за всяка 

средна горивна инсталация трябва да 

съдържа поне информацията, посочена в 

приложение I. 

4. Компетентният орган регистрира 

средната горивна инсталация в срок от 

един месец след уведомлението от 

оператора и информира оператора за 

това. 

4. Компетентният орган регистрира или 

стартира процедура за даване на 

разрешение на средната горивна 

инсталация в срок от един месец след 

уведомлението от оператора и 

информира оператора за това. 

5. Съществуващите средни горивни 

инсталации могат да бъдат освободени 

от задължението за уведомяване, 

посочено в параграф 2, при условие че 

цялата информация, посочена в 

параграф 3, е била предоставена на 

компетентните органи. 

5. Съществуващите средни горивни 

инсталации могат да бъдат освободени 

от задължението за уведомяване, 

посочено в параграф 2, при условие че 

цялата информация, посочена в 

параграф 3, е била предоставена на 

компетентните органи. 

Тези горивни инсталации се 

регистрират в срок от [тринадесет 

месеца след датата на транспониране]. 

Тези горивни инсталации се 

регистрират или получават 

разрешение в срок от [тринадесет 

месеца след датата на транспониране]. 

6. В регистъра, поддържан от 

компетентните органи, за всяка средна 

горивна инсталация се съдържа като 

6. В регистъра, поддържан от 

компетентните органи, за всяка средна 

горивна инсталация се съдържа като 
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минимум информацията, посочена в 

приложение I, както и всяка 

информация, получена чрез проверка на 

резултатите от мониторинга или други 

проверки за съответствие, посочени в 

членове 7 и 8. 

минимум информацията, посочена в 

приложение I, както и всяка 

информация, получена чрез проверка на 

резултатите от мониторинга или други 

проверки за съответствие, посочени в 

членове 7 и 8. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки могат да 

освободят средните горивни 

инсталации, които са част от 

инсталация, попадаща в обхвата на 

глава II на Директива 2010/75/ЕС, от 

задължението за спазване на нормите 

за допустими емисии, определени в 

приложение II, и разпоредбите на 

член 6 от настоящата директива, за 

тези замърсители, за които се 

прилагат нормите за допустими 

емисии съгласно разпоредбите на 

член 13, параграф 5 и член 15, 

параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС 

по отношение на тези инсталации. 

Обосновка 

Както бе предложено от Съвета, инсталациите, които са част от инсталация, 

обхваната от Директива 2010/75/ЕС, могат да бъдат освободени от държавите 

членки. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Нормите за допустими емисии, 

определени в приложение ІІ, не се 

прилагат за средни горивни 
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инсталации, разположени на 

Канарските острови, френските 

отвъдморски департаменти, Мадейра 

и Азорските острови. Държавите 

членки определят норми за 

допустими емисии за тези горивни 

инсталации с цел намаляване на 

емисиите от тях във въздуха и на 

потенциалните рискове за човешкото 

здраве и околната среда. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От 1 януари 2025 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, по-голяма от 5 MW, не трябва 

да превишават нормите за допустими 

емисии, определени в част 1 от 

приложение II. 

2. От 1 януари 2025 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, по-голяма от 5 MW, не трябва 

да превишават нормите за допустими 

емисии, определени в част 1 от 

приложение II.  

От 1 януари 2030 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, равна на или по-малка от 

5 MW, не трябва да превишават нормите 

за допустими емисии, определени в част 

1 от приложение II.  

От 1 януари 2030 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, равна на или по-малка от 

5 MW, не трябва да превишават нормите 

за допустими емисии, определени в част 

1 от приложение II. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

500 експлоатационни часа годишно, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 1 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 200 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

1000 експлоатационни часа годишно 

като плаваща средна стойност, 

изчислена за период от пет години, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 1 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 
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частици. горива, се прилага норма от 200 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

 До 1 януари 2030 г. съществуващите 

средни горивни инсталации с 

номинална входяща мощност, по-

голяма от 5 MW, могат да бъдат 

освободени от задължението за 

спазване на нормите за допустими 

емисии, посочени в настоящия член, 

при условие че най-малко 50 % от 

производството на полезна 

топлоенергия на инсталацията, 

определено като плаваща средна 

стойност за период от пет години, се 

предоставя под формата на пара или 

топла вода на обществена мрежа за 

централно отопление, или при 

условие е основното гориво е твърда 

биомаса. 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да освободят 

нови средни горивни инсталации, които 

работят не повече от 500 

експлоатационни часа годишно, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 2 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 100 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

1000 експлоатационни часа годишно 

като плаваща средна стойност, 

изчислена за период от пет години, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 2 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 100 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В зоните, в които не са спазени 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха в ЕС, определени в 

директива 2008/50/ЕО, държавите 

членки прилагат за отделните средни 

горивни инсталации в тези зони норми 

за допустими емисии, основаващи се на 

базовите стойности, посочени в 

приложение III, или на по-ниски 

стойности, установени от държавите 

членки, освен ако се докаже пред 

Комисията, че прилагането на такива 

норми за допустими стойности би 

довело до несъразмерни разходи и че 

други мерки, гарантиращи спазването 

на пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха, са включени в 

плановете за качество на въздуха, 

изисквани съгласно член 23 от 

Директива 2008/50/ЕО. 

4. В зоните, в които не са спазени 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха в Съюза, 

определени в директива 2008/50/ЕО, 

държавите членки могат да прилагат за 

отделните средни горивни инсталации в 

тези зони норми за допустими емисии, 

основаващи се на базовите стойности, 

посочени в приложение III, или на по-

ниски стойности, установени от 

държавите членки, освен ако 

прилагането на такива норми за 

допустими стойности би довело до 

несъразмерни разходи и че други мерки, 

гарантиращи спазването на пределно 

допустимите стойности за качество на 

въздуха, са включени в плановете за 

качество на въздуха, изисквани съгласно 

член 23 от Директива 2008/50/ЕО. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5 a 

 Дерогация относно края на срока на 

експлоатация 

 1. Държавите членки могат да 

освободят съществуващи средни 

горивни инсталации от 

задължението за спазване на нормите 

за допустими емисии, определени в 

част 1а, 1б и 1в от приложение II и 

изискванията за мониторинг, 

посочени в член 6 и приложение IV, за 

срок от пет години, считано от 

приложимите дати, определени в 

член 5, параграф 2, при условие че 

операторът на средната горивна 
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инсталация поема задължение в 

писмена декларация, подадена до 

компетентния орган, да не 

експлоатира горивна инсталация за 

повече от 11 000 работни часа през 

този петгодишен период и че 

експлоатацията на тези горивни 

инсталации ще приключи след този 

петгодишен период.  

 — За средните горивни инсталации с 

номинална входяща топлинна 

мощност от 5 MW или по-малка 

писмената декларация се представя 

на компетентния орган най-късно до 

1 януари 2029 г., а експлоатацията на 

тези горивни инсталации се 

прекратява не по-късно от 

31 декември 2034 г. 

 — За средните горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност над 

5 MW писмената декларация се 

представя на компетентния орган 

най-късно до 1 януари 2024 г., а 

експлоатацията на тези горивни 

инсталации се прекратява не по-

късно от 31 декември 2029 г. 

 2. През периода от пет години, 

посочен в параграф 1, операторът е 

задължен да представя всяка година 

на компетентния орган отчет за 

броя използвани експлоатационни 

часове, считано от приложимите 

дати, посочени в член 5, параграф 2. 

 3. Ако средната горивна инсталация е 

все още в експлоатация в края на 

петгодишния период, посочен в 

параграф 1, тя се счита за нова средна 

горивна инсталация. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 5 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5 б 

 Енергийна ефективност 

 1. Държавите членки предприемат 

мерки за насърчаване на по-висока 

енергийна ефективност на средните 

горивни инсталации. 

 2. До 31 декември 2016 г. Комисията 

извършва оценка на минималните 

стандарти за енергийна ефективност 

за средните горивни инсталации в 

съответствие с най-добрите налични 

техники. 

 3. Комисията съобщава резултатите 

от това оценяване на Европейския 

парламент и на Съвета, като те 

придружават от законодателно 

предложение, когато е целесъобразно, 

за определяне на нива на 

ефикасността на 

експлоатационните характеристики 

за нови средни горивни инсталации, 

които ще се прилагат от 1 януари 

2020 г. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. По отношение на средните горивни 

инсталации, прилагащи вторично 

пречиствателно съоръжение с цел 

спазване на нормите за допустими 

емисии, се осъществява непрекъснат 

мониторинг на ефективното 

функциониране на това съоръжение и 

резултатите от него се записват. 

4. По отношение на средните горивни 

инсталации, прилагащи вторично 

пречиствателно съоръжение с цел 

спазване на нормите за допустими 

емисии, ефективното функциониране на 

това съоръжение се доказва и записва. 
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Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Данните, посочени в параграф 2, се 

предоставят на разположение на 

местните и регионалните органи, 

където се намира средната горивна 

инсталация. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 12 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Преглед 

 Нормите за допустими емисии за 

нови средни горивни инсталации се 

преразгледат от Комисията през 

2025 г., а през 2035 г.– както за нови, 

така и за съществуващи средни 

горивни инсталации. След това 

преглед се извършва на всеки десет 

години. Прегледът взема предвид най-

добрите налични технологии и се 

провежда за предпочитане във връзка 

с [Директива (ЕС).../... *]. 

 _____________ 

 *ОВ: Моля, въведете номера, 

заглавието и референтният номер, 

които се съдържат в документ 

2013/0443(COD). 

Обосновка 

С толкова дълги периоди от време е важно редовно да се извършва преглед на 

директивата с оглед на новите технологични развития. 
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Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива, най-късно до 

[дата: 1,5 години след влизането в сила]. 

Те незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

1. Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива, най-късно до 

[дата: 18 месеца след влизането в сила]. 

Те незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Приложение II – Част 1 – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията 

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, 

различни от двигатели и газови турбини 

Замърсите

л 

Твърда 

биомаса 

Други 

твърди 

горива 

Течни 

горива, 

различни от 

тежко 

гориво 

Тежко 

течно 

гориво 

Природен 

газ 

Газообразни 

горива, 

различни от 

природен газ 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOх 650 650 200 650 200 250 

Прахови 

частици 
30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW. 
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Изменение 

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) за съществуващи средни горивни 

инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност от 1 до 5 MW. 

Инсталации, различни от двигатели и газови турбини 

Замърсител  Твърда 

биомаса  

Други 

твърди 

горива  

Газьол  Течни 

горива, 

различни 

от газьол  

Природе

н газ  

Газообр

азни 

горива, 

различн

и от 

природе

н газ  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Прах  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително дървена 

твърда биомаса. 

(2) 300 mg/Nm3 при инсталации, използващи слама.  

(3) 400 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи (желязо- и 

стоманодобив).  

(4) До 1.1.2035 г. — 150 mg/Nm3.  

1a. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) за съществуващи средни горивни 

инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност над 5 MW. 

Инсталации, различни от двигатели и газови турбини 

 

Замърси

тел  

Твърда 

биомас

а  

Други 

твърди 

горива  

Газьол  Течни 

горива, 

различни 

от газьол  

Природен 

газ  

Газообразни 

горива, 

различни от 

природен газ  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOх  650  650  200 650  250  250  

Прах  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи и 200 mg/Nm³ при 

нискотоплинни газове от доменни пещи (желязо- и стоманодобив).  

(2) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително 

дървена твърда биомаса. 

(3) 300 mg/Nm3 при инсталации, използващи слама.  



 

PE546.728v03-00 22/25 AD\1058971BG.doc 

BG 

(4) 170 mg/Nm3 при биогаз. 

(5) 50 mg/Nm3 при инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност 

от 5 до 20 MW. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Приложение II – Част 2 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията 

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и 

газови турбини 

 

Изменение 

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) за нови средни горивни инсталации с обща номинална 

входяща топлинна мощност от 1 до 50 MW. Инсталации, различни от двигатели и газови 

турбини 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Приложение IV – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Първите измервания се извършват в 

срок от три месеца след 

регистрацията на инсталацията. 

3. Първите измервания се извършват в 

срок от шест месеца, след като е била 

разрешена или регистрирана 

инсталацията, или след датата на 

започване на експлоатацията, което 

от двете събития е по-късно. 

Обосновка 

В предложението на Комисията се предвижда много кратък срок за изпитване на 

емисиите на инсталацията, след регистрацията ѝ. Това ще доведе до много голямо 

търсене на провеждането на изпитвания на ключови дати (например през 2025 г. и 

през 2030 г., когато дадена съществуваща инсталация трябва да бъде регистрирана и 

да започне да отговаря на нормите за допустими емисии), а и осен това дадена 

инсталация може да не започне да функционира в рамките на три месеца от 

регистрацията, ако има забавяния в процеса на въвеждането ѝ в експлоатация. Ето 

защо ние считаме, че е необходима допълнителна гъвкавост по отношение на датата 

за първото изпитване. 
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Изменение  30 

Предложение за директива 

Приложение IV – точка 5 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Като алтернатива на 

периодичните измервания, посочени в 

точка 1, държавите членки могат да 

изискват непрекъснати измервания.  

 Когато се правят непрекъснати 

измервания, автоматизираните 

измервателни системи подлежат на 

проверка посредством успоредни 

измервания по референтните методи 

поне веднъж годишно, а операторът 

уведомява компетентния орган за 

резултатите от тези проверки. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Приложение IV – Част 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Оценка на съответствието 

 1. При периодичните измервания 

нормите за допустими емисии, 

посочени в член 5, се смятат за 

спазени, ако резултатите от всяка 

от сериите измервания или от 

другите процедури, определени и 

установени съгласно правилата, 

предвидени от компетентните 

органи, не надвишават съответните 

норми за допустими емисии. 

 2. При непрекъснатите измервания 

спазването на нормите за допустими 

емисии, посочени в член 5, се оценява 

по начина, предвиден в точка 1 от 

част 4 на приложение V към 

Директива 2010/75/ЕС. 
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 Потвърдените средни стойности се 

определят по начина, предвиден в 

точки 9 и 10 от част 3 на 

приложение V към 

Директива 2010/75/ЕС. 

 За целите на изчисляването на 

средните стойности на емисиите, 

стойностите, измерени в периодите, 

посочени в член 5, параграфи 6 и 7, 

както и в периодите на пускане и 

спиране, се игнорират.  
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