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Изменение 165
Robert Sturdy

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходящи изисквания, осигуряващи 
опазване на почвата и подземните води, 
и мерки за управлението на отпадъците, 
генерирани от инсталацията; 

б) по целесъобразност, подходящи 
изисквания, осигуряващи опазване на 
почвата и подземните води, и мерки за 
управлението на отпадъците, 
генерирани от инсталацията;

Or. en

Обосновка

Запазването на гъвкавостта е от ключово значение, по тази причина препоръчваме 
отново да се използва формулировката „по целесъобразност”.

Изменение 166
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подходящи изисквания, осигуряващи 
опазване на почвата и подземните води, 
и мерки за управлението на отпадъците, 
генерирани от инсталацията; 

Не се отнася до българския текст.

Or. pl
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Изменение 167
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка с 
опасните вещества, които е 
възможно да бъдат открити на 
площадката, като се вземе предвид 
вероятността от замърсяване на 
почвата и подземните води на 
площадката, на която е разположена 
инсталацията;

заличава се

Or. nl

Обосновка

Периодичният мониторинг ще има незначителна или никаква стойност, тъй като 
текстът на директивата не предлага никакви изводи, свързани с него.

Изменение 168
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка с 
опасните вещества, които е възможно да 
бъдат открити на площадката, като се 
вземе предвид вероятността от
замърсяване на почвата и подземните 
води на площадката, на която е 
разположена инсталацията;

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка с 
опасните вещества, които е възможно да 
бъдат открити на площадката, като се 
вземе предвид естеството на 
дейносттта и вероятността от
значително замърсяване на почвата и 
подземните води на площадката, на 
която е разположена инсталацията;

Or. en
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Изменение 169
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка с 
опасните вещества, които е възможно 
да бъдат открити на площадката, като се 
вземе предвид вероятността от 
замърсяване на почвата и подземните 
води на площадката, на която е 
разположена инсталацията;

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка със 
съответните опасни вещества, които е 
възможно да бъдат открити в 
значителни количества на 
площадката, като се вземе предвид 
вероятността от замърсяване на почвата 
и подземните води на площадката, на 
която е разположена инсталацията;

Or. en

Обосновка

Необходимо е обхватът на мониторинга да се ограничи до съответните опасни 
вещества, намерени в значителни количества, за да се избегне случай, в който 
периодичният мониторинг трябва да обхване всички възможни опасни вещества (те 
могат да бъдат няколкостотин).

Изменение 170
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка с 
опасните вещества, които е възможно да 
бъдат открити на площадката, като се 
вземе предвид вероятността от 
замърсяване на почвата и подземните 
води на площадката, на която е 
разположена инсталацията;

Не се отнася до българския текст.

Or. pl
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Изменение 171
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) мерки, свързани с пускане в 
експлоатация, течове, лошо 
функциониране  , моментни 
прекъсвания и окончателно 
прекратяване на експлоатацията;

д) мерки, свързани с условия, различни 
от нормалните условия на 
експлоатация, като например пускане 
в експлоатация, течове, лошо 
функциониране, моментни прекъсвания 
и окончателно прекратяване на 
експлоатацията;

Or. en

Обосновка

Необходимост да се внесе изменение с цел да се гарантира, че са обхванати всички 
краткотрайни ситуации. Членът предвижда единствено съкратен списък с 
определени ситуации. Не съществува обосновка за промяна в първоначалния текст.

Ограничаването на краткотрайните ситуации до съкратен списък със събития 
представлява изменение по същество, въпреки че не е посочено като такова.

Изменение 172
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) разрешителното съдържа 
конкретни разпоредби, които 
установяват минимални изисквания 
за енергийна ефективност в 
съответствие с равнищата на 
енергийна ефективност, определени 
като НДНТ в референтните 
документи.
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Or. en

Обосновка

Като се вземат под внимание последиците от дейностите, обхванати от 
Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, по 
отношение на изменението на климата и използването на ресурсите и с цел да се 
създадат равни условия на конкуренция в целия ЕС, от съществено значение е 
свързаните с енергийната ефективност разпоредби, които се съдържат в условията 
на разрешителното, да се основават на НДНТ съгласно определението в съответните 
референтни документи.

Изменение 173
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) подходящи изисквания с цел да се 
гарантира ефективното използване 
на енергията. 

Or. en

Обосновка

За да се допълнят новите политики на ЕС, които целят намаляване на енергийното 
потребление, условията на разрешителното следва да съдържат изисквания за 
гарантиране на ефективно използване на енергията от промишлените инсталации.

Изменение 174
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) минимални изисквания за 
енергийна ефективност в 
съответствие с НДНТ в 
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референтните документи.

Or. en

Изменение 175
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) мерки, които отчитат 
съществуващия мониторинг във 
връзка с човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Статистическите данни относно човешкото здраве са необходими за целите на 
оценката на екологичния риск.

Изменение 176
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното.

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното от страна на 
компетентния орган без да 
предписват използване на каквито и 
да било техники или конкретни 
технологии, но като отчитат 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и местните 
условия на околната среда въз основа 
на критериите, посочени в 
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приложение III, и след определяне на 
най-добрите налични техники 
съвместно с оператора.

Or. en

Обосновка

Принципът на комплексния подход се изразява в намирането на най-добрата техника 
по отношение на местните условия. Следователно е от съществено значение НДНТ 
да се подбират за всяка отделна инсталация въз основа на предоставената в 
референтния документ информация, но също така да се отчитат местните условия 
чрез използване на критериите, посочени в приложение III. Това може да се 
осъществи единствено чрез сътрудничество между органа, издаващ разрешителното 
и заявителя за разрешително. Необходимо е цялата тази информация ясно да се 
посочи в директивата.

Изменение 177
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното.

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за задължителна отправна 
точка при определяне на условията на 
разрешителното. Компетентните 
органи могат да предвидят по-строги 
условия на разрешителното с цел да 
се гарантира високо равнище на 
опазване на околната среда, в 
частност, когато местните условия 
на околната среда налагат това.

Or. en

Обосновка

Условията на разрешителното трябва да се основават на НДНТ в референтния 
документ, с цел да осигурят равни условия на конкуренция за промишлеността и да 
насърчат иновациите в областта на околната среда. На компетентните органи 
следва да се разреши да определят по-строги условия, в частност, когато местните 
условия налагат това.
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Изменение 178
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното.

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за задължителна отправна 
точка при определяне на условията на 
разрешителното и се прилагат по 
недвусмислен начин. Условията на 
разрешителното се съставят с цел да 
се предостави високо равнище на 
опазване на околната среда в нейната 
цялост посредством опазване на 
въздуха, водата и земята. За тази цел 
компетентните органи могат да 
предвидят по-строги условия на 
разрешителното в сравнение с 
предвидените в референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Оценката на прилагането на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването установи, че половината от подложените на оценка разрешителни 
и общи правила със задължителна сила не са били основани на НДНТ и че в някои 
случаи за определени замърсяващи вещества са били приложени значителни разлики 
между условията на разрешителното и съответстващите на НДНТ показатели с 
коефициент 2 до 500. Следва ясно да се посочи целта за опазване на околната среда, а 
на държавите-членки, имащи отговорно поведение спрямо околната среда, следва 
изрично да се разреши да излязат извън рамките на НДНТ, посочени в референтните 
документи.
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Изменение 179
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното.

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното. Компетентните 
органи могат да определят по-строги 
условия на разрешителното в 
сравнение с условията, които могат 
да се изпълнят при използването на 
най-добрите налични техники 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с правното основание на настоящия законодателен акт (член 175 от 
Договора) компетентните органи следва да не се ограничават при определянето на 
по-строги норми за допустими емисии в сравнение със свързаните с НДНТ равнища на 
емисиите.

Изменение 180
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните документи за НДНТ 
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното.

3. Референтните документи за НДНТ, в 
частност техният комплексен 
подход към цялостните показатели, 
свързани с експлоатацията на 
инсталациите по отношение на 
околната среда, както и към 
едновременното въздействие върху 
няколко елемента от околната среда 
и към разходите, служат за отправна 
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точка при определяне на условията на 
разрешителното.

Or. en

Обосновка

Референтните документи за НДНТ описват цялостните показатели, свързани с 
експлоатацията на инсталациите по отношение на околната среда, като използват 
конкретни техники и предоставят данни относно така получените резултати. Тъй 
като обосновката на тези документи се различава в голяма степен от предписването 
на установени в законодателството изисквания, от значение е да се препоръча 
тяхното използване, за да служат за полезна отправна точка.

Изменение 181
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните документи за НДНТ
служат за отправна точка при 
определяне на условията на 
разрешителното.

3. Референтните документи за НДНТ се 
вземат предвид при определяне на 
условията на разрешителното.

Or. fi

Изменение 182
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато дадена инсталация или част от 
нея не е включена в референтните 
документи за НДНТ или в случай че 
същите документи не съдържат всички 
потенциални въздействия от тази 
дейност върху околната среда, 
компетентният орган определя най-

(4) Когато дадена инсталация или част 
от нея не е включена в референтните 
документи за НДНТ или в случай че 
същите документи не съдържат всички 
потенциални въздействия от тази 
дейност върху околната среда, 
компетентният орган определя 



AM\742069BG.doc 13/83 PE412.187v01-00

BG

добрите налични техники за съответната 
инсталация или дейности въз основа на 
критериите, изброени в приложение III, 
и определя в съответствие с това 
условията на разрешителното. 

съвместно с оператора равнището на 
емисии, което съответства на най-
добрите налични техники за съответната 
инсталация или дейности въз основа на 
критериите, изброени в приложение III, 
и определя в съответствие с това 
условията на разрешителното. 

Or. en

Обосновка

Компетентният орган сам по себе си не разполага с техническите познания, за да 
определи НДНТ. Следователно, това трябва да се извърши съвместно с оператора.  
Това съответства на принципите, свързани с процеса на изготвяне на референтни 
документи за НДНТ. В действителност, член 16, параграф 2 посочва, че определянето 
на НДНТ трябва да се извършва, без да се предписва използване на каквито и да било 
техники или конкретни технологии.

Изменение 183
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато дадена инсталация или част от 
нея не е включена в референтните 
документи за НДНТ или в случай че 
същите документи не съдържат всички 
потенциални въздействия от тази 
дейност върху околната среда, 
компетентният орган определя най-
добрите налични техники за съответната 
инсталация или дейности въз основа на 
критериите, изброени в приложение III, 
и определя в съответствие с това 
условията на разрешителното. 

4. Когато дадена инсталация или част от 
нея не е включена в референтните 
документи за НДНТ или в случай че 
същите документи не съдържат всички 
потенциални въздействия от тази 
дейност върху околната среда, 
компетентният орган, чрез 
консултации с оператора, определя 
равнищата на емисиите, които 
могат да бъдат постигнати чрез 
използването на най-добрите налични 
техники за съответната инсталация или 
дейности въз основа на критериите, 
изброени в приложение III, и определя в 
съответствие с това условията на 
разрешителното.

Or. fr
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Обосновка

Именно операторът познава най-добре процесите и той следва да участва в 
определянето на равнищата на емисиите, които могат да бъдат постигнати чрез 
използването на най-добрите налични техники.

Изменение 184
Robert Sturdy

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга действието на член 19 
, нормите за допустими емисии и 
еквивалентните параметри и технически 
мерки, посочени в член 15, параграфи 1 
и 2 , се основават на най-добрите 
налични техники, без да предписват 
използване на каквито и да било 
техники или конкретни технологии.

2. Без да се засяга действието на член 
19, нормите за допустими емисии и 
еквивалентните параметри и технически 
мерки, посочени в член 15, параграфи 1 
и 2, се основават на най-добрите 
налични техники, без да предписват 
използване на каквито и да било 
техники или конкретни технологии, но 
като отчитат техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и местните условия на 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.



AM\742069BG.doc 15/83 PE412.187v01-00

BG

Изменение 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя 
нормите за допустими емисии, които
не надхвърлят равнищата на 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите съгласно 
описанието в референтните документи 
за НДНТ.

Като отчита техническите 
характеристики на въпросната 
инсталация, нейното географско 
положение и местните условия на 
околната среда, компетентният 
орган установява нормите за 
допустими емисии, еквивалентните 
параметри или техническите мерки, 
както и изискванията за мониторинг 
и съответствие по такъв начин, че 
получените равнища на емисиите от 
инсталацията да не надхвърлят 
съответните равнища на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Установяването на минимални изисквания или на Европейска мрежа за сигурност би 
се извършило съгласно процедурата на комитология, но с предшестващо я участие на 
заинтересованите страни (процедура на комитология с експертни технически 
познания). Европейската мрежа за сигурност следва да се основава на нови или 
актуализирани референтни документи за НДНТ и следва да се установи „по 
целесъобразност”. Това се налага поради факта, че в дадени сектори на 
промишлеността процесите почти изцяло се различават, дори по отношение на едно 
и също вещество или група от вещества; следователно е възможно да съществуват 
случаи, в които европейска НДЕ да е предназначена за производствен 
процес/производствена техника, която се използва само в една определена 
инсталация. 
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Изменение 186
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя 
нормите за допустими емисии, които 
не надхвърлят равнищата на 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите съгласно 
описанието в референтните документи 
за НДНТ.

Без да се засяга параграф 3,
компетентният орган определя 
нормите за допустими емисии, 
еквивалентни параметри или 
технически мерки, които водят до 
равнища на емисии, които 
съответстват на интервала на 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Or. fr

Обосновка

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Изменение 187
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които се 
основават на равнищата на свързаните 
с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите съгласно 
описанието в референтните документи 
за НДНТ и които не надхвърлят 
минималните изисквания, предвидени 
в член 18.

Or. fi

Изменение 188
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ, ако 
това е възможно, като се отчитат 
техническите и икономическите 
фактори.

Or. fi
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Изменение 189
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят долната граница на 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Ползите за околната среда от прилагането на НДНТ в целия ЕС биха били най-големи, 
ако се прилагат долните граници на свързаните с НДНТ равнища на емисиите.  
Наскорошно проучване на ЕИП показва, че ако секторът, свързан с големите горивни 
инсталации беше приложил равнища на емисиите на равнището на инсталациите с 
най-добри показатели (по-строг характер на свързаните с НДНТ равнища на 
емисиите) от 2004 г. насам, това щеше да доведе до почти 10-кратно намаляване на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и почти 14-кратно намаляване на емисиите на серен 
двуокис (SO2) в сравнение с настоящите равнища (с ползи до 65 милиарда евро 
годишно, AEAT 2007 г.).

Изменение 190
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

Компетентният орган определя нормите 
за допустими емисии, които не 
надхвърлят долната граница на 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.
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Or. en

Обосновка

Очаква се ползите за околната среда от прилагането на НДНТ да са най-големи, ако 
евентуално се приложи долната граница на свързаните с НДНТ равнища на емисиите, 
както посочва проучването на ЕИП относно замърсяването на въздуха от големите 
горивни инсталации за производство на електроенергия, като в този случай, ако от 
2004 г. насам секторът, свързан с големите горивни инсталации беше приложил 
равнища на емисиите, които могат да се постигнат от инсталациите с най-добри 
показатели, това щеше да доведе до 10-кратно намаляване на емисиите на азотни 
окиси (NOx) и около 14-кратно намаляване на емисиите на серен двуокис (SO2).

Изменение 191
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
втора алинея в определени случай 
компетентният орган може въз 
основа на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, които надхвърлят 
равнищата на свързаните с най-
добрите налични техники равнища на 
емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

заличава се

Тези норми за допустими емисии 
обаче не може да бъдат по-големи от 
нормите за допустими емисии, 
определени в приложения V—VIII, 
когато е приложимо.
Комисията може да определи 
критерии за предоставяне на 
дерогацията, посочена в настоящия 
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параграф.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Ключовият проблем се състои в това, че при определянето на условията на 
разрешителното компетентните органи не отчитат референтните документи за 
НДНТ и съдържащите се в тях заключения относно НДНТ. Предоставянето на 
дерогации за нормите за допустими емисии, които се отклоняват от свързаните с 
НДНТ норми, намалява регулаторния натиск върху инсталациите за подобряване на 
техните показатели. Очаква се ползите за околната среда от прилагането на НДНТ 
да са най-големи, ако не се разреши предоставянето на дерогации във връзка с НДНТ и 
по този начин се насърчи голямо търсене за екопромишлеността на ЕС, както и 
ефективност.

Изменение 192
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
втора алинея в определени случай 
компетентният орган може въз 
основа на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, които надхвърлят 
равнищата на свързаните с най-
добрите налични техники равнища на 
емисиите съгласно описанието в 

заличава се
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референтните документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Ключовият проблем, установен при оценката на прилагането на Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, се състои в това, че при 
определянето на условията на разрешителното компетентните органи се 
отклоняват от референтните документи за НДНТ и от съдържащите се в тях 
заключения относно НДНТ, като местните условия се тълкуват по много субективен 
начин. Дерогациите по отношение на нормите за допустими емисии, свързани с НДНТ, 
подкопават равните условия на конкуренция за промишлеността в Европа.

Изменение 193
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
втора алинея в определени случай 
компетентният орган може въз 
основа на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, които 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

3. Компетентният орган може въз 
основа на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии,
еквивалентни параметри или 
технически мерки, които водят до 
равнища на емисии, които надхвърлят 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Or. fr

Обосновка

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
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pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Изменение 194
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, втора
алинея в определени случай
компетентният орган може въз 
основа на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи
норми за допустими емисии, които 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

3. Чрез дерогация от параграф 2, алинея 
втора в изключителни случаи,
вследствие на оценката на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и местните условия на 
околната среда, компетентният 
орган може да определи норми за 
допустими емисии, които надхвърлят 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
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In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Изменение 195
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези норми за допустими емисии
обаче не може да бъдат по-големи от 
нормите за допустими емисии, 
определени в приложения V—VIII, 
когато е приложимо.

Получените емисии обаче не може да 
бъдат по-големи от равнищата на 
емисиите, свързани с нормите за 
допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Or. fr

Обосновка

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Изменение 196
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да бъдат по-големи от нормите 
за допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да бъдат по-големи от нормите 
за допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, ако това е 
възможно, като се отчитат 
техническите и икономическите 
фактори.

Or. fi

Изменение 197
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да бъдат по-големи от нормите 
за допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да бъдат по-големи от нормите 
за допустими емисии, определени в 
съответствие с член 14, параграф 3 
или, когато е приложимо, в 
приложения V—VIII.

Or. en

Обосновка

Задължителните ограничения за емисиите, подобно на установените в приложения 
V—VIII норми за допустими емисии, в никакъв случай не се превишават, ако бъдат 
установени за целия ЕС съгласно член 14, параграф 3. При все това установяването на 
критерии за предоставяне на дерогации във връзка със свързаните с НДНТ равнища на 
емисиите не подлежи на процедурата на комитология.
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Изменение 198
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че на 
засегнатите лица се предоставя 
навременна и ефективна възможност 
за участие във вземането на решение 
относно предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Изменение 199
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да определи 
критерии за предоставяне на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Задължителните ограничения за емисиите, подобно на установените в приложения 
V—VIII норми за допустими емисии, в никакъв случай не се превишават, ако бъдат 
установени за целия ЕС съгласно член 14, параграф 3. При все това установяването на 
критерии за предоставяне на дерогации във връзка със свързаните с НДНТ равнища на 
емисиите не подлежи на процедурата на комитология.

Изменение 200
Eija-Riitta Korhola

Proposal for a directive
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да определи 
критерии за предоставяне на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

заличава се

Or. fi

Изменение 201
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да определи 
критерии за предоставяне на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

Когато нормите за допустими 
емисии, еквивалентните параметри 
или технически мерки се определят 
съгласно настоящия параграф, 
мотивите за разрешаване на равнища 
на емисии, които надхвърлят 
равнищата на свързаните с най-
добрите налични техники равнища на 
емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ, 
трябва да бъдат обосновани в 
приложение към условията на 
разрешителното. 
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Or. fr

Обосновка

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Изменение 202
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да определи 
критерии за предоставяне на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

Когато нормите за допустими 
емисии, еквивалентните параметри и 
техническите мерки се определят 
съгласно настоящия параграф, 
мотивите за разрешаване на 
отклонение на равнищата на 
емисиите от свързаните с НДНТ 
равнища на емисиите съгласно 
описанието в референтните 
документи за НДНТ следва да се 
документират и обосноват в 
приложение към условията на 
разрешителното.

Or. en
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Обосновка

В изключителни случаи компетентният орган може да определи норми за допустими 
емисии, така че емисиите от инсталацията да надхвърлят равнищата на емисиите, 
установени в референтните документи за НДНТ. Когато компетентният орган вземе 
решение да се отклони от свързаните с НДНТ равнища на емисиите, това действие 
трябва ясно да се обоснове и следва да се покаже, че разрешителното в резултат на 
това ще продължи да гарантира високо равнище на опазване на околната среда.

Изменение 203
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да определи критерии 
за предоставяне на дерогацията, 
посочена в настоящия параграф.

Комисията определя критерии за 
предоставяне на дерогацията, посочена 
в настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Изменение 204
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 

заличава се
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настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. en

Обосновка

В изключителни случаи компетентният орган може да определи норми за допустими 
емисии, така че емисиите от инсталацията да надхвърлят равнищата на емисиите, 
установени в референтните документи за НДНТ. Когато компетентният орган вземе 
решение да се отклони от свързаните с НДНТ равнища на емисиите, това действие 
трябва ясно да се обоснове и следва да се покаже, че разрешителното в резултат на 
това ще продължи да гарантира високо равнище на опазване на околната среда.

Изменение 205
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължителните ограничения за емисиите, подобно на установените в приложения 
V—VIII норми за допустими емисии, в никакъв случай не се превишават, ако бъдат 
установени за целия ЕС съгласно член 14, параграф 3. При все това установяването на 
критерии за предоставяне на дерогации във връзка със свързаните с НДНТ равнища на 
емисиите не подлежи на процедурата на комитология.
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Изменение 206
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Изменение 207
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 

заличава се
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настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. fi

Изменение 208
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган може да 
предоставя временни дерогации от 
изискванията на параграф 2 и член 12, 
първа алинея, точки 1 и 2 за 
увеличаване на емисиите в резултат от 
изпробване и използване на най-нови 
техники, при условие че използването 
на тези техники е преустановено или че 
дейността достигне най-малкото 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники емисии в рамките на 
срок от 6 месеца.

5. Компетентният орган може да 
предоставя временни дерогации от 
изискванията на параграф 2 и член 12, 
първа алинея, точки 1 и 2 за 
увеличаване на емисиите в резултат от 
изпробване и използване на най-нови 
техники, при условие че използването 
на тези техники е преустановено или че 
дейността достигне най-малкото 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники емисии в рамките на 
срок от 12 месеца, период, който също 
може да се удължи с 12 месеца.

Or. nl

Обосновка

Периодът на предложеното временно изключение може да е недостатъчен. 
Следователно се предлага този период да бъде удължен.
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Изменение 209
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентният орган може да 
предоставя временни дерогации от 
изискванията на параграф 2 и член 12, 
първа алинея, точки 1 и 2 за 
увеличаване на емисиите в резултат от 
изпробване и използване на най-нови 
техники, при условие че използването 
на тези техники е преустановено или че 
дейността достигне най-малкото 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники емисии в рамките на 
срок от 6 месеца.

5. Компетентният орган може да 
предоставя временни дерогации от 
изискванията на параграф 2 и член 12, 
първа алинея, точки 1 и 2 за 
увеличаване на емисиите в резултат от 
изпробване и използване на най-нови 
техники, при условие че използването 
на тези техники е преустановено или че 
дейността достигне най-малкото 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники емисии в рамките на 
срок от 12 месеца.

Or. en

Обосновка

Обикновено продължителността на разработването на нова техника от пилотните 
проучвания на инсталации до прилагането в пълен мащаб, вероятно за първи път в 
промишлен мащаб, е много по-дълга от 6 месеца. Често този период е от порядъка на 
повече от две години. Внедряването дори на изпитани и тествани техники в дадена 
промишлена инсталация може да трае повече от 6 месеца. Компетентният орган 
трябва да е в състояние да вземе решение в подходящи срокове за всеки отделен 
случай. Един приемлив срок би бил от порядъка на две години; в протвен случай, по-
кратките срокове ще потиснат иновациите и ще запазят съществуващите техники.

Изменение 210
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато съществува опасност 
държавите-членки да не постигнат 
своите цели съгласно Директивата 
относно националните тавани за 
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емисии, компетентните органи 
определят норми за допустими 
емисии за съответните замърсяващи 
вещества, които са под свързаните с 
НДНТ норми в референтните 
документи.

Or. en

Изменение 211
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато е необходимо, за да се 
постигнат целите съгласно 
Директивата относно националните 
тавани за емисии, компетентните 
органи определят норми за допустими 
емисии, които са по-строги от 
свързаните с НДНТ норми в 
референтните документи.

Or. en

Обосновка

В повечето държави-членки е малко вероятно да се постигнат амбициозните цели по 
отношение на качеството на въздуха, изложени в Директивата за националните 
тавани за емисии. По тази причина компетентните органи следва да разполагат с 
възможността да определят норми за допустими емисии, които са по-строги от 
свързаните с НДНТ норми в референтните документи.
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Изменение 212
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е приложимо, изискванията за 
мониторинг, посочени в член 15, 
параграф 1, букви в) и г), се основават 
на заключенията относно мониторинга 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

1. Когато е приложимо, изискванията за 
мониторинг, посочени в член 15, 
параграф 1, буква в), се основават на 
заключенията относно мониторинга 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Or. nl

Обосновка

Вж. изменението към член 15, буква г). Периодичният мониторинг ще има 
незначителна или никаква стойност, тъй като текстът на директивата не предлага 
никакви изводи, свързани с него. Компетентните органи са тези, които трябва да 
решат кога мониторингът има смисъл.

Изменение 213
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Честотата на периодичния 
мониторинг съгласно член 15, 
параграф 1, буква г) се определя от 
компетентния орган в разрешително 
за всяка отделна инсталация или в 
общи правила със задължителна сила.

заличава се

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг се провежда 
поне веднъж на седем години.
Комисията може да установи 
критерии за определяне честотата 
на периодичния мониторинг.
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Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2).

Or. nl

Обосновка

Вж. изменението към член 15, буква г). Периодичният мониторинг ще има 
незначителна или никаква стойност, тъй като текстът на директивата не предлага 
никакви изводи, свързани с него. Компетентните органи са тези, които трябва да 
решат кога мониторингът има смисъл.

Изменение 214
Robert Sturdy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг се провежда 
поне веднъж на седем години.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изразяваме несъгласие с евентуалното определяне на минимална честота на 
периодичния мониторинг, тъй като честотата ще варира в зависимост от вида на 
сектора и вида на предприетия мониторинг.

Понятието „мониторинг” може да има съвкупност от различни значения − като се 
започне от обикновена визуална проверка и отчитане и се стигне до подробно вземане 
на проби; по тази причина не считаме за целесъобразно определянето на критерии. 
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Изменение 215
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг се провежда 
поне веднъж на седем години.

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг на подземните 
води и почвата се провежда 
съответно поне веднъж на пет или 
десет години, освен ако не се основава 
на системна оценка на риска от 
замърсяване.

Or. en

Обосновка

На първо място, честотата на мониторинга на подземните води и почвата следва да 
бъде различна, с цел да се улесни провеждането на мониторинга, който е по-евтин и 
по-лесно осъществим практически по отношение на подземните води отколкото 
почвата.

На второ място, с цел да се гарантира ефективност и по-голяма ефикасност на 
мониторинга на почвата и подземните води, следва да се осигури възможност за 
установяване на честотата въз основа на екологичния риск. В този случай Комисията 
следва да разработи необходимите критерии за гарантиране на добрата практика.

Изменение 216
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг се провежда 
поне веднъж на седем години.

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг се провежда 
поне веднъж годишно.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се извършва мониторинг на почвата и подземните води поне веднъж 
на всеки дванадесет месеца, за да се осигури възможност за навременно откриване на 
замърсяването и за да се сведат до минимум вредите и евентуалните разходи за 
възстановяване. Резултатите от мониторинга следва да бъдат включени в годишния 
доклад на оператора, както и в обществения регистър. Комисията следва да 
установи критерии за минималната честота с оглед хармонизиране на условията в 
рамките на ЕС.

Изменение 217
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг се провежда 
поне веднъж на седем години.

Без да се засяга първата алинея, 
периодичен мониторинг на опасни
вещества се провежда поне веднъж 
годишно за подземните води и веднъж 
на пет години за почвата.

Or. en

Изменение 218
Robert Sturdy

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да установи 
критерии за определяне честотата 
на периодичния мониторинг.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изразяваме несъгласие с евентуалното определяне на минимална честота на 
периодичния мониторинг, тъй като честотата ще варира в зависимост от вида на 
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сектора и вида на предприетия мониторинг.

Понятието „мониторинг” може да има съвкупност от различни значения − като се 
започне от обикновена визуална проверка и отчитане и се стигне до подробно вземане 
на проби; по тази причина не считаме за целесъобразно определянето на критерии.

Изменение 219
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да установи 
критерии за определяне честотата 
на периодичния мониторинг.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да прилага и изпълнява директивата. Всяка държава-
членка сама трябва да определи процедурата за мониторинг.

Изменение 220
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да установи критерии 
за определяне честотата на 
периодичния мониторинг.

Комисията установява критерии за
оценката на риска от замърсяване.

Or. en

Обосновка

На първо място, честотата на мониторинга на подземните води и почвата следва да 
бъде различна, с цел да се улесни провеждането на мониторинга, който е по-евтин и 
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по-лесно осъществим практически по отношение на подземните води отколкото 
почвата.

На второ място, с цел да се гарантира ефективност и по-голяма ефикасност на 
мониторинга на почвата и подземните води, следва да се осигури възможност за
установяване на честотата въз основа на екологичния риск. В този случай Комисията 
следва да разработи необходимите критерии за гарантиране на добрата практика.

Изменение 221
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да прилага и изпълнява директивата. Всяка държава-
членка сама трябва да определи процедурата за мониторинг.

Изменение 222
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да установи критерии 
за определяне честотата на периодичния 
мониторинг.

Комисията установява критерии за 
определяне честотата на периодичния 
мониторинг.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се извършва мониторинг на почвата и подземните води поне веднъж 
на всеки дванадесет месеца, за да се осигури възможност за навременно откриване на 
замърсяването и за да се сведат до минимум вредите и евентуалните разходи за 
възстановяване. Резултатите от мониторинга следва да бъдат включени в годишния 
доклад на оператора, както и в обществения регистър. Комисията следва да 
установи критерии за минималната честота с оглед хармонизиране на условията в 
рамките на ЕС.

Изменение 223
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При приемането на общи правила със 
задължителна сила държавите-членки 
осигуряват комплексен подход и висока 
степен на опазване на околната среда, 
които са равностойни на постижимите 
при наличие на отделни условия на 
разрешителното.

1. При приемането на общи правила със 
задължителна сила държавите-членки 
осигуряват комплексен подход и висока 
степен на опазване на здравето на 
човека и околната среда, които са 
равностойни на постижимите при 
наличие на отделни условия на 
разрешителното. 

Or. pl

Изменение 224
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират общите 
правила със задължителна сила за 
съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 

Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират общите 
правила със задължителна сила за 
съответните инсталации, в случай че е 
необходимо, като вземат предвид 
инвестиционните цикли. 
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публикуване, в случай че е необходимо. Следователно общите правила със 
задължителна сила за 
съществуващите инсталации за 
промишлени дейности, посочени в 
приложение I, параграф 6.6, следва да 
бъдат прегледани и актуализирани в 
срок от 15 години.

Or. en

Изменение 225
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират общите 
правила със задължителна сила за 
съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо.

Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки, в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, преразглеждат и 
актуализират общите правила със 
задължителна сила за съответните 
инсталации, в случай че е необходимо, 
като вземат предвид 
инвестиционните цикли на 
предприятията.

Or. nl

Обосновка

Преходните периоди са от важно значение. Следователно общите правила със 
задължителна сила трябва да отчитат инвестиционните цикли на предприятията.
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Изменение 226
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират
общите правила със задължителна сила 
за съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо.

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки извършват 
преглед и актуализация на общите 
правила със задължителна сила за 
съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо 
(не се отнася до българския текст).

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се извърши преразглеждане, което представлява предпоставка за 
оценката на необходимостта от евентуална актуализация на условията на 
разрешителното, следователно думите „в случай че е необходимо” трябва да бъдат 
преместени другаде в текста.

Изменение 227
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират общите 
правила със задължителна сила за 
съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо.

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират общите 
правила със задължителна сила за 
съответните нови инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо.

Or. fi
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Изменение 228
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Норми за допустими емисии в 

Общността
1. В съответствие с предвидената в 
Договора процедура Съветът, по 
предложение на Комисията, приема 
норми за допустими емисии:
за категориите инсталации, посочени 
в приложение I, с изключение на 
депата, както са посочени в точки 5.1 
и 5.4 от приложението, както и
за замърсяващите вещества, посочени 
в приложение III, за които е 
установена необходимост от 
действие на Общността, в частност 
въз основа на обмена на информация, 
посочен в член 16.
2. Когато не съществуват общи 
общностни норми за допустими 
емисии, установени във връзка с 
прилагането на настоящата 
директива, се прилагат подходящи 
норми за допустими емисии в 
съответствие с посочените в 
приложение II директиви, както и 
норми за допустими емисии, 
предвидени в друго законодателство 
на Общността по отношение на 
посочените в приложение I 
инсталации, като минимални 
пределни стойности в съответствие 
с настоящата директива.
В съответствие с предвидената в 
Договора процедура Съветът, по 
предложение на Комисията, приема 
технически разпоредби, приложими 
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за депата, посочени в приложение I, 
точки 5.1 и 5.4, но без да се засяга 
прилагането на изискванията на 
настоящата директива.

Or. fi

Изменение 229
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден национален таван за 
емисии, определен съгласно 
Директива 2001/81/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
октомври 2001 г. относно 
националните тавани за емисии на 
някои атмосферни замърсители1, 
изисква по-строги условия от тези, 
постижими чрез използването на 
най-добрите налични техники или 
другите изисквания на настоящата 
директива, държавите-членки могат 
да наложат допълнителни мерки на 
инсталациите. Разходите и ползите 
от тези мерки спрямо мерките по 
отношение на източници на емисии, 
различни от инсталациите, се 
вземат предвид.
_______
1 OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни връзката между Директивата за КПКЗ и директивите за 
екологични цели като Директивата за националните тавани за емисии и Директивата 
за местообитанията - когато са необходими по-строги условия от постигнатите 
чрез най-добрите налични техники, държавите-членки могат да изискват по-
значително намаляване на емисиите от инсталациите. Тази разпоредба е необходима, 
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тъй като най-добрите налични техники намаляват емисиите, но не гарантират 
постигането на целите за намаляване на емисиите. 

Изменение 230
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган следи или е 
информиран за развитието на най-
добрите налични техники, както и за 
публикуването на нови или ревизирани 
референтни документи за НДНТ.

Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган следи или е 
информиран за развитието на най-
добрите налични техники, както и за 
публикуването на нови или ревизирани 
референтни документи за НДНТ, и 
освен това информира 
заинтересованата общественост. 

Or. en

Обосновка

Би следвало да се проведе комуникационна кампания.

Изменение 231
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че компетентният орган периодично 
преразглежда всички условия на 
разрешителните, като при необходимост 
съблюдава за спазването на настоящата 
директива, и актуализира тези  условия.

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че компетентният орган периодично и
поне веднъж на десет години 
преразглежда всички условия на 
разрешителните, като при необходимост 
съблюдава за спазването на настоящата 
директива, и актуализира тези  условия.

Or. en
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Обосновка

С изключение на преразглеждането след публикуването на нови или ревизирани 
референтни документи за НДНТ, следва да се установи за целия ЕС фиксирана 
времева рамка за периодичното преразглеждане, по-конкретно с оглед избягване на 
нарушенията на конкуренцията.

Изменението на член 22, параграф 1 е допустимо съгласно член 80а от правилника 
поради тясната връзка с предложения текст на параграф 3, що се отнася до 
установена за целия ЕС минимална честота за сроковете на преразглеждане на 
разрешителните.

Изменение 232
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ 
за НДНТ, държавите-членки 
съблюдават за това компетентният 
орган да преразгледа и актуализира 
условията на разрешителното за 
съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо.

заличава се

Първата алинея се прилага за всяка 
дерогация, предоставена в 
съответствие с член 16, параграф 3.

Or. fi
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Изменение 233
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години от 
датата на публикуване, в случай че е 
необходимо.

3. Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, в срок от четири години от 
датата на публикуване, в случай че е 
необходимо, държавите-членки 
съблюдават за това компетентният 
орган да преразгледа и актуализира 
условията на разрешителното за 
съответните инсталации към датата на 
изтичане на законовия срок на 
разрешителното за целите на 
периодичното преразглеждане и 
актуализиране на разрешението, 
като в отделни случаи взема предвид 
инвестиционните цикли.

Or. en

Обосновка

Целта на тази разпоредба е да гарантира, че разрешенията няма да бъдат изменяни 
със задна дата в случай на актуализация на референтен документ за НДНТ. По този 
начин операторите ще разполагат с необходимата стабилност, за да извършват 
дейността си без ненужни разходи и непрекъснати промени. Освен това 
съществуващото законодателство предвижда периодичен преглед на издадените 
разрешения (на всеки пет години в Италия). Следователно след изтичането на 
естествения срок на действие на дадено разрешение се прилага нова НДНТ.

Изменение 234
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 

3. Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
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НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години 
от датата на публикуване, в случай че 
е необходимо.

НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации, в случай че е необходимо, 
като в отделни случаи взема предвид 
инвестиционните цикли.
Следователно условията на 
разрешителното за съществуващите 
инсталации за промишлени дейности, 
посочени в приложение I, параграф 
6.6, следва да бъдат преразгледани и 
актуализирани в срок от 15 години.

Or. en

Изменение 235
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията 
на разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години от 
датата на публикуване, в случай че е 
необходимо.

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира общите 
правила със задължителна сила за 
съответните инсталации в срок от две 
години от датата на публикуване, в 
случай че е необходимо.

Or. en

Обосновка

Референтните документи за НДНТ са резултат от дълъг процес и след като веднъж 
бъдат одобрени, трябва за започнат да се прилагат по-бързо. Срокът трябва да 
важи за преразглеждането и актуализирането от компетентния орган.
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Изменение 236
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години 
от датата на публикуване, в случай че 
е необходимо. 

3. Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки, като вземат 
предвид инвестиционните цикли,
съблюдават за това компетентният 
орган да преразгледа и актуализира 
условията на разрешителното за 
съответните инсталации, в случай че е 
необходимо.

Or. nl

Обосновка

Ако не е необходимо за всеки отделен случай да се обсъжда дали промените се 
вписват в инвестиционния цикъл, както предлага Krahmer в изменение 27, ще бъде 
възможно да се вземе общо решение за всички предприятия в дадена ситуация –
например по отношение на съществуващите инсталации – дали те се вписват в 
инвестиционния цикъл. Това ще бъде от полза не само за стопанските субекти, но 
така също ще намали разходите на местните органи, тъй като от тях няма да се 
изисква да оценяват всеки случай поотделно.

Изменение 237
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават 
за това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията 
на разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години от 
датата на публикуване, в случай че е 

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират
условията на разрешителното за 
съответните инсталации в срок от 
четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо
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необходимо. (не се отнася до българския текст).

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се извърши преразглеждане, което представлява предпоставка за 
оценката на необходимостта от евентуална актуализация на общите правила със 
задължителна сила, следователно думите „в случай че е необходимо” трябва да 
бъдат преместени другаде в текста.

Изменение 238
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават 
за това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията 
на разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години от 
датата на публикуване, в случай че е 
необходимо.

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират
условията на разрешителното за 
съответните инсталации в срок от две 
години от датата на публикуване, в 
случай че е необходимо.

Or. en

Обосновка

Референтните документи за НДНТ отразяват динамичната концепция на 
техническия резултат, за който беше постигнато общо съгласие между технически 
експерти от държавите-членки след петгодишен процес: тази динамична 
технологична промяна следва да се отчете, преразгледа и актуализира при 
необходимост в срок от две години след публикуването на референтните документи 
за НДНТ, с цел да се гарантира запазване на динамиката за иновации в областта на 
околната среда.
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Изменение 239
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години
от датата на публикуване, в случай че е 
необходимо.

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации в рамките на подходящ 
срок след датата на публикуване, в 
случай че е необходимо. 

Or. en

Обосновка

След приемането или преразглеждането на референтен документ за НДНТ, на 
държавите-членки следва да се осигури по-голяма гъвкавост по отношение на 
сроковете за преразглеждане (напр. за отчитане на инвестиционните цикли). Това 
изменение трябва да се разглежда заедно с изменение 5, което предлага валидна за 
целия ЕС фиксирана времева рамка за периодичното преразглеждане. Това би 
осигурило минимална честота на преразглеждане.

Изменение 240
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея се прилага за всяка 
дерогация, предоставена в 
съответствие с член 16, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Референтните документи за НДНТ са резултат от дълъг процес и след като веднъж 
бъдат одобрени, трябва за започнат да се прилагат по-бързо. Срокът трябва да 
важи за преразглеждането и актуализирането от компетентния орган.

Изменение 241
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея се прилага за всяка 
дерогация, предоставена в 
съответствие с член 16, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Референтните документи за НДНТ отразяват динамичната концепция на 
техническия резултат, за който беше постигнато общо съгласие между технически 
експерти от държавите-членки след петгодишен процес: тази динамична 
технологична промяна следва да се отчете, преразгледа и актуализира при 
необходимост в срок от две години след публикуването на референтните документи 
за НДНТ, с цел да се гарантира запазване на динамиката за иновации в областта на 
околната среда.

Изменение 242
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея се прилага за всяка 
дерогация, предоставена в съответствие 
с член 16, параграф 3.

Първата алинея се прилага също и за 
всяка дерогация, предоставена в 
съответствие с член 16, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

След приемането или преразглеждането на референтен документ за НДНТ, на 
държавите-членки следва да се осигури по-голяма гъвкавост по отношение на 
сроковете за преразглеждане (напр. за отчитане на инвестиционните цикли). Това 
изменение трябва да се разглежда заедно с изменение 5, което предлага валидна за 
целия ЕС фиксирана времева рамка за периодичното преразглеждане. Това би 
осигурило минимална честота на преразглеждане.

Изменение 243
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на развитие  в най-добрите налични 
техники, позволяващи значително 
намаляване на емисиите ;

б) на развитие  в най-добрите налични 
техники, позволяващи значително 
намаляване на емисиите без 
неоправдани разходи;

Or. fi

Изменение 244
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – letter г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) когато е необходимо да се спазят 
разпоредбите на Директива 
2001/81/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2001 г. 
относно националните тавани за 
емисии.

Or. en

Обосновка

В повечето държави-членки е малко вероятно да се постигнат целите по отношение 
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на качеството на въздуха, изложени в Директивата за националните тавани за 
емисии, поради тази причина компетентните органи следва да актуализират 
разрешителните на съответните инсталации при необходимост, с цел да се 
гарантира постигане на определените в Директивата за националните тавани за 
емисии пределни стойности.

Изменение 245
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Член 23 заличава се
Затваряне и възстановяване на 

площадки
1. Без да се засягат Директива 
2004/35/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 г. 
относно екологичната отговорност 
по отношение на предотвратяването 
и отстраняването на екологичните 
щети и Директива 20../00/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на рамка за опазване на 
почвите и за изменение на Директива 
2004/35/ЕО, компетентният орган 
гарантира, че до окончателно 
прекратяване на експлоатация ще се 
прилагат условията на 
разрешителното, наложени за 
осигуряване спазването на принципа, 
определен в член 12, точка 8.
2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на опасни вещества, 
свързани с възможността да се 
замърсят почвата или подземните 
води на площадката на 
инсталацията, операторът подготвя 
доклад за базовата линия, преди да 
започне експлоатацията на дадена 
инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното 
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за инсталация. Докладът съдържа 
количествената информация, 
необходима за определяне на 
първоначалното състояние на 
почвата и подземните води.
Комисията установява критерии за 
съдържанието на доклада за базовата 
линия.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2).
3. След прекратяване на 
експлоатацията операторът прави 
оценка на състоянието на 
замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила 
замърсяване с опасни вещества на 
почвата и подземните води в 
сравнение с първоначалното 
състояние, установено в доклада за 
базовата линия, посочен в параграф 2, 
операторът възстановява 
площадката и възвръща 
първоначалното й състояние.
4. В случай че от оператора не се 
изисква да подготви доклада за 
базовата линия, посочен в параграф 2, 
той взема необходимите мерки след 
окончателното прекратяване на 
експлоатацията да гарантира, че 
площадката не представлява 
значителен риск за човешкото здраве 
и околната среда.
________
1  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56
2 ОВ L

Or. en
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Изменение 246
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат Директива 
2004/35/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 г. относно 
екологичната отговорност по отношение 
на предотвратяването и отстраняването 
на екологичните щети и Директива 
20../00/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
опазване на почвите и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО, компетентният 
орган гарантира, че до окончателно 
прекратяване на експлоатация ще се 
прилагат условията на разрешителното, 
наложени за осигуряване спазването на 
принципа, определен в член 12, точка 8.

1. Без да се засягат Директива 
2004/35/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 г. относно 
екологичната отговорност по отношение 
на предотвратяването и отстраняването 
на екологичните щети, Директива 
2006/118/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 г. за опазване на 
подземните води от замърсяване и 
влошаване на състоянието им1, 
Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
защитата на околната среда чрез 
наказателното право2 и Директива 
20../00/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
опазване на почвите и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО, компетентният 
орган гарантира, че до окончателно 
прекратяване на експлоатация ще се 
прилагат условията на разрешителното, 
наложени за осигуряване спазването на 
принципа, определен в член 12, точка 8.
________

1  ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19
2 ОВ L

Or. en

Обосновка

Общностното законодателство в съответната област следва да бъде взето предвид.
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Изменение 247
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на опасни вещества, 
свързани с възможността да се замърсят 
почвата или подземните води на 
площадката на инсталацията, 
операторът подготвя доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация. Докладът съдържа 
количествената информация, 
необходима за определяне на 
първоначалното състояние на почвата и 
подземните води.

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на опасни вещества, 
свързани с възможността да се замърсят 
значително почвата или подземните 
води на площадката на инсталацията, 
операторът подготвя доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация. Докладът съдържа 
количествената информация, 
необходима за определяне на
първоначалното състояние на почвата и 
подземните води.

Комисията установява критерии за 
съдържанието на доклада за базовата 
линия.

Комисията установява общите
критерии за съдържанието на доклада за 
базовата линия.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 69, параграф 2).

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 69, параграф 2.

Or. en

Изменение 248
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
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изпускането на опасни вещества, 
свързани с възможността да се замърсят 
почвата или подземните води на 
площадката на инсталацията, 
операторът подготвя доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация. Докладът съдържа 
количествената информация, 
необходима за определяне на 
първоначалното състояние на почвата и 
подземните води.

изпускането на съответни опасни 
вещества, свързани с възможността да 
се замърсят почвата или подземните 
води на площадката на инсталацията, 
операторът подготвя доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация. Докладът съдържа 
количествената информация, 
необходима за определяне на 
първоначалното състояние на почвата и 
подземните води по отношение на 
значителните количества опасни 
вещества.

Or. en

Обосновка

За да се избегне необходимостта докладът за базовата линия да покрива всички 
възможни опасни вещества (те могат да бъдат няколкостотин), е необходимо да се 
ограничи обхватът на оценката до замърсяването със значителни количества опасни 
вещества.

Изменение 249
Karin Scheele

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) След прекратяване на 
експлоатацията операторът прави 
оценка на състоянието на замърсяване 
на почвата и подземните води с опасни 
вещества. В случай че инсталацията е 
причинила замърсяване с опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение с първоначалното 
състояние, установено в доклада за 
базовата линия, посочен в параграф 2, 
операторът възстановява площадката и 
възвръща първоначалното Й 

(3) След прекратяване на 
експлоатацията операторът прави 
оценка на състоянието на замърсяване 
на почвата и подземните води с опасни 
вещества. В случай че инсталацията е 
причинила замърсяване с опасни 
вещества на почвата и подземните води, 
операторът възстановява площадката и 
я привежда в удовлетворително 
състояние.
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състояние.
(Настоящото изменение е в сила за 
целия законодателен текст; при 
приемане на изменението, ще се 
наложат съответни промени на други 
места в текста, като например член 
12, параграф 8 от предложението на 
Комисията).

Or. de

Обосновка

Целта за възстановяване на „първоначалното състояние” поражда проблеми, ако 
още преди началото на дадена експлоатация съществува замърсяване на почвата. По 
тази причина във всеки случай целта за възстановяване също следва да бъде 
удовлетворително за органа състояние на площадката в съответствие с актуалното 
правно положение.

Изменение 250
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение с 
първоначалното състояние, установено 
в доклада за базовата линия, посочен в 
параграф 2, операторът възстановява 
площадката и възвръща първоначалното 
й състояние.

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение с 
първоначалното състояние, установено 
в доклада за базовата линия, посочен в 
параграф 2, операторът възстановява 
площадката и възвръща първоначалното 
й състояние, за да се избегнат 
възможните рискове за човешкото 
здраве и околната среда.

Or. en
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Изменение 251
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение с 
първоначалното състояние, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
възстановява площадката и възвръща 
първоначалното й състояние.

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение със 
състоянието, установено в доклада за 
базовата линия, посочен в параграф 2, 
операторът възстановява площадката и 
възвръща това състояние. В противен 
случай той възстановява щетите.

Or. en

Обосновка

Изразът „първоначално състояние” поражда неправилно тълкуване. Общностното 
законодателство относно екологичната отговорност следва да бъде взето предвид.

Изменение 252
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение с 
първоначалното състояние, установено 
в доклада за базовата линия, посочен в 
параграф 2, операторът възстановява 

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с измерими количества опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение с първоначалното 
състояние, установено в доклада за 
базовата линия, посочен в параграф 2, 
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площадката и възвръща първоначалното 
й състояние.

операторът възстановява площадката и 
възвръща първоначалното й състояние.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата се нуждае от пояснения, за да стане по-лесно осъществима и 
приложима.

Изменение 253
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение с 
първоначалното състояние, установено 
в доклада за базовата линия, посочен в 
параграф 2, операторът възстановява 
площадката и възвръща първоначалното 
й състояние.

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответните опасни 
вещества. В случай че инсталацията е 
причинила замърсяване със
съответните опасни вещества на 
почвата и подземните води в сравнение 
с първоначалното състояние, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
възстановява площадката и възвръща 
първоначалното й състояние.

Or. nl

Обосновка

Cf. Вж. изменението към член 3, точка 15. Определението за "опасни вещества" и 
свързването на доклада за базовата линия с наличието на такива вещества разширява 
прекалено много обхвата. Необходимото ограничаване на обхвата може да бъде 
постигнато чрез добавяне на думата "съответните". 
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Изменение 254
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Представяне на доклади за спазване 

на условията
Докладът за спазване на 
изискванията, посочен в член 8, точка 
1, включва сравнение между 
експлоатацията на инсталацията, 
включително равнището на 
емисиите, и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Ползите за околната среда вследствие на този параграф са минимални, тъй като 
самите разрешителни трябва да съответстват на НДНТ.     Същевременно 
включването на мерките ще доведе до увеличаване на административния товар.

Изменение 255
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Представяне на доклад за спазване на 
условията

Представяне на доклад за НДНТ

Or. nl

Обосновка

Съгласно оценката на въздействието, целта на член 24 е операторите да бъдат 
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уведомявани относно НДНТ. Тъй като настоящият член не засяга въпроса за спазване 
на условията, се предлага позоваването на член 8 да бъде заличено. За да се изтъкне в 
по-голяма степен идеята за внасяне на възможни подобрения, се предлага да бъде 
добавен изразът „възможни мерки за намаляване на емисиите“.

Изменение 256
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът за спазване на 
изискванията, посочен в член 8, точка 
1, включва сравнение между 
експлоатацията на инсталацията, 
включително равнището на емисиите, и 
най-добрите налични техники съгласно 
референтните документи за НДНТ.

Операторите ежегодно изготвят 
доклад относно прилагането на 
НДНТ. Този доклад включва сравнение 
между експлоатацията на инсталацията, 
включително равнището на емисиите, 
възможни мерки за намаляване на 
емисиите и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ.

Or. nl

Обосновка

Съгласно оценката на въздействието, целта на член 24 е операторите да бъдат  
уведомявани относно НДНТ. Тъй като настоящият член не засяга въпроса за спазване 
на условията, се предлага позоваването на член 8 да бъде заличено. За да се изтъкне в 
по-голяма степен идеята за внасяне на възможни подобрения, се предлага да бъде 
добавен изразът „възможни мерки за намаляване на емисиите“.

Изменение 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът за спазване на изискванията, 
посочен в член 8, точка 1, включва 
сравнение между експлоатацията на 

Докладът за спазване на изискванията, 
посочен в член 8, точка 1, включва 
сравнение между равнището на 
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инсталацията, включително 
равнището на емисиите, и най-добрите 
налични техники съгласно 
референтните документи за НДНТ.

емисиите и свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на 
емисиите, съгласно референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Насочването на сравнението към равнището на емисиите ще намали товара за 
операторите.

Изменение 258
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът за спазване на изискванията, 
посочен в член 8, точка 1, включва 
сравнение между експлоатацията на 
инсталацията, включително равнището 
на емисиите, и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ.

Докладът за спазване на изискванията, 
посочен в член 8, точка 1, включва 
сравнение между експлоатацията на 
инсталацията, включително равнището 
на емисиите, и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ. Докладът е 
достъпен незабавно в интернет.

Or. en

Обосновка

Обществеността и неправителствените организации следва да получат лесен достъп 
до необходимата информация чрез интернет.
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Изменение 259
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът за спазване на изискванията, 
посочен в член 8, точка 1, включва 
сравнение между експлоатацията на 
инсталацията, включително равнището 
на емисиите, и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ.

Докладът за спазване на изискванията, 
посочен в член 8, точка 1, включва 
сравнение между експлоатацията на 
инсталацията, включително равнището 
на емисиите, и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ. Всички доклади 
стават постоянно обществено 
достояние в интернет.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е неправителствените организации - както местни, така и 
национални, и заинтересованата общественост, включително гражданите, които 
работят на пълен работен ден и биха имали ограничен достъп до обществените 
регистри, да разполагат с необходимите средства и достъп в интернет до 
информация, с цел да се осигури ценна подкрепа на компетентните органи при оценка 
на съответствието и да се подпомогне предотвратяването на по-големи рискове за 
здравето и околната среда чрез ранни предупреждения. 

Изменение 260
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки създават система 
за инспектиране на инсталациите. Тази 
система включва инспекции на място.

1. Държавите-членки създават система 
за инспектиране на инсталациите. Тази 
система включва инспекции на място, в 
това число три внезапни и нерутинни 
проверки годишно. Държавите-членки 
гарантират, че разполагат с 
достатъчен брой квалифициран 
персонал, който да осъществява тези 
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инспекции.

Or. en

Обосновка

Липсата на хармонизирани правила за извършването на инспекции от страна на 
компетентните органи доведе до големи противоречия в рамките на ЕС относно 
честотата на инспекциите, дълбочината и качеството и последващите мерки за 
прилагането. Инспекциите трябва да са внезапни, за да се гарантира, че операторът 
не променя начините на експлоатация на инсталацията според датите на 
предварително известените проверки.

Изменение 261
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки създават система 
за инспектиране на инсталациите. Тази 
система включва инспекции на място.

1. Държавите-членки създават система 
за инспектиране на инсталациите. Тази 
система включва инспекции на място, в 
това число три внезапни и нерутинни 
проверки годишно. Държавите-членки 
гарантират, че разполагат с 
достатъчен брой квалифициран 
персонал, който да осъществява тези 
инспекции.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира навременна и надеждна оценка, като предпазна мярка се определя 
минимална честота: инспекциите трябва да са внезапни, за да се гарантира, че 
операторът не променя начините на експлоатация на инсталацията според датите 
на предварително известените проверки. Компетентните органи следва да 
осъществяват тези инспекции с участието на квалифицирани експерти. 
Операторите поемат разходите, свързани с изграждането на необходимия 
капацитет.
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Изменение 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
всички инсталации са включени в 
инспекционен план.

заличава се

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.

Изменение 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки инспекционен план включва 
следното:

заличава се

а) обща оценка на съответните 
важни въпроси, свързани с околната 
среда;
б) географския район, включен в 
инспекционния план;
в) регистър на включените в 
инспекционния план инсталации и 
обща оценка за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива от тяхна страна;
г) разпоредби за неговото ревизиране;
д) схема за програмите за рутинни 
инспекции съгласно параграф 5;
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е) процедури за нерутинни инспекции 
съгласно параграф 6;
ж) в случай на необходимост, 
разпоредби за сътрудничеството 
между различните инспекционни 
органи.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.

Изменение 264
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки инспекционен план включва 
следното:

3. Държавите-членки гарантират, че 
инспекциите се извършват в 
съответствие с Препоръка 
2001/331/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г. за определяне на минимални 
критерии за инспекции на околната 
среда в държавите-членки1.

а) обща оценка на съответните 
важни въпроси, свързани с околната 
среда;
б) географския район, включен в 
инспекционния план;
в) регистър на включените в 
инспекционния план инсталации и 
обща оценка за спазването на 
изискванията на настоящата 
директива от тяхна страна;
г) разпоредби за неговото ревизиране;
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д) схема за програмите за рутинни 
инспекции съгласно параграф 5;
е) процедури за нерутинни инспекции 
съгласно параграф 6;
ж) в случай на необходимост, 
разпоредби за сътрудничеството 
между различните инспекционни 
органи.

1 OВ L 118, 04.04.2001 г., стр. 41-46

Or. en

Обосновка

Стриктното прилагане ще бъде от първостепенно значение за постигането на 
целите на Директивата за емисиите от промишлеността в областта на околната 
среда. В същото време, предложените изисквания за система за инспектиране (член 
25) не са реалистични. Те ще разширят обвързващите изисквания относно 
инспекциите и ще имат приоритет пред различните изисквания относно инспекциите, 
вече предвидени по Директивата Seveso, Регламента относно превоза на отпадъци и 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда. Изискванията 
относно инспекциите следва да се основават на един инструмент, за предпочитане 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда, така че да се 
гарантира практическата им изпълнимост.

Изменение 265
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на инспекционните 
планове компетентният орган 
изготвя редовно програми за 
инспекции, определящи честотата на 
посещенията на място за различните 
видове инсталации.

заличава се

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка 
на екологичния риск на съответните 
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конкретни инсталации.
Комисията установява критерии за 
оценката на екологичния риск.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Стриктното прилагане ще бъде от първостепенно значение за постигането на  
целите на Директивата за емисиите от промишлеността в областта на околната 
среда. В същото време, предложените изисквания за система за инспектиране (член 
25) не са реалистични. Те ще увеличат обвързващите изисквания относно инспекциите 
и ще имат приоритет пред различните изисквания относно инспекциите, вече 
предвидени по Директивата Seveso, Регламента относно превоза на отпадъци и 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда. Изискванията 
относно инспекциите следва да се основават на един инструмент, за предпочитане 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда, така че да се 
гарантира практическата им изпълнимост.

Изменение 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на дванадесет
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка 
на екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

Тези програми включват едно 
посещение на място, не по-късно от 
всеки 36 месеца за всяка инсталация, а 
специално в случаите на инсталации, 
които представляват сериозен риск 
за околната среда – поне едно 
посещение на място на всеки 12 
месеца.

Or. en
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Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.

Изменение 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на дванадесет
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка 
на екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

Тези програми включват едно 
посещение на място, не по-късно от 
всеки 36 месеца за всяка инсталация; 
специално в случаите на инсталации, 
които представляват сериозен риск 
за околната среда, програмите 
включват поне едно посещение на 
място на всеки 12 месеца.

Or. en

Обосновка

Честотата на инспекциите следва да е пропорционална на степента на рисковете за 
околната среда.

Изменение 268
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно
посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 

Тези програми включват поне три 
внезапни посещения на място на 
дванадесет месеца за всяка инсталация.
Ако тези програми не се основават на 
системна оценка на екологичния риск на 
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конкретни инсталации. съответните конкретни инсталации, 
честотата на инспекциите на място 
може да бъде намалена до минимум и 
те да се провеждат веднъж годишно.

Or. en

Обосновка

Към настоящия момент честотата на провеждане на инспекции в държавите-членки 
вече е веднъж годишно. Същевременно честотата на тези инспекции може да бъде 
намалена въз основа на добре определени критерии, като например възможното 
въздействие върху околната среда и управлението на околната среда (СОУОСО), 
които трябва да бъдат обективно определени преди това.

Изменение 269
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно
посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

Тези програми включват поне три 
внезапни посещения на място на 
дванадесет месеца за всяка инсталация.
Ако тези програми не се основават на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните конкретни инсталации, 
честотата на инспекциите на място 
може да бъде намалена до минимум и 
те да се провеждат веднъж годишно.

Or. en

Изменение 270
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно Тези програми включват поне едно 
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посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

внезапно посещение на място на 
дванадесет месеца за всяка инсталация, 
освен ако не се основават на системна 
оценка на екологичния риск на 
съответните конкретни инсталации. 
Честотата на инспекциите се 
увеличава на едно внезапно посещение 
на място веднъж на всеки четири 
месеца, в случай на нарушение на 
условията на разрешителното.

Or. en

Обосновка

Инсталациите подлежат на внезапна проверка с цел осигуряване на съответствието. 
В случай на нарушение на условията на разрешителното се изисква по-голям брой 
внезапни проверки.

Изменение 271
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка на 
потенциалното въздействие на 
съответните конкретни инсталации 
върху околната среда.

Or. nl

Обосновка

Приемането на критериите за оценка на екологичния риск може да отнеме твърде 
дълго време, така че междувременно се изисква най-малко едно посещение годишно за 
всяка инсталация. Компетентните органи могат да изготвят инспекционните 
програми, както считат за подходящо, като определят честотата на посещенията 
на място.
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Изменение 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява критерии за 
оценката на екологичния риск.

заличава се

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.

Изменение 273
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява критерии за 
оценката на екологичния риск. 

Комисията може да установява
критерии за оценката на въздействието 
върху околната среда.

Or. nl

Обосновка

Приемането на критериите за оценка на екологичния риск може да отнеме твърде 
дълго време, така че междувременно се изисква най-малко едно посещение годишно за 
всяка инсталация. Компетентните органи могат да изготвят инспекционните 
програми, както считат за подходящо, като определят честотата на посещенията 
на място.
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Изменение 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.

Изменение 275
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Рутинните инспекции са 
достатъчни за разглеждането на 
пълния набор от съответните 
въздействия върху околната среда, 
които оказва съответната 
инсталация.

заличава се

Чрез тях се съблюдава за това 
операторът да спазва условията на 
разрешителното.
Рутинните инспекции служат също
така за оценяване ефективността на 
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изискванията на разрешителното.

Or. en

Обосновка

Стриктното прилагане ще бъде от първостепенно значение за постигането на 
целите на Директивата за емисиите от промишлеността в областта на околната 
среда. В същото време, предложените изисквания за система за инспектиране (член 
25) не са реалистични. Те ще увеличат обвързващите изисквания относно инспекциите 
и ще имат приоритет пред различните изисквания относно инспекциите, вече 
предвидени по Директивата Seveso, Регламента относно превоза на отпадъци и 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда. Изискванията 
относно инспекциите следва да се основават на един инструмент, за предпочитане 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда, така че да се 
гарантира практическата им изпълнимост.

Изменение 276
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
сериозни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията и, когато е уместно, преди 
да се издаде, преразгледа или 
актуализира разрешителното.

6. Нерутинни и внезапни инспекции се 
провеждат възможно най-скоро за 
проучване на жалби, свързани с 
околната среда, екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията и по целесъобразност , 
преди да се издаде, преразгледа или 
актуализира разрешителното.

Or. en
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Изменение 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
сериозни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията и, когато е уместно, преди да 
се издаде, преразгледа или актуализира 
разрешителното.

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
сериозни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията или при наличието на 
обстоятелства, сериозно 
застрашаващи здравето на човека, и, 
когато е уместно, преди да се издаде, 
преразгледа или актуализира 
разрешителното.

Or. en

Обосновка

Когато има сведения за поведение на промишлен фактор с отрицателни последици за 
здравето на човека, компетентният орган трябва да бъде оправомощен да извърши 
разследване.

Изменение 278
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
сериозни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията и, когато е уместно, преди да 
се издаде, преразгледа или актуализира 
разрешителното.

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
достоверни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията и, когато е уместно, преди да 
се издаде, преразгледа или актуализира 
разрешителното.
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Or. en

Обосновка

Органите извършват инспекции при наличието на непрекъснат поток от жалби.

Изменение 279
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нерутинни инспекции се 
провеждат възможно най-скоро за 
проучване на сериозни жалби, 
свързани с околната среда, сериозни 
екологични аварии и инциденти, и 
случаи на неспазване на условията и, 
когато е уместно, преди да се издаде, 
преразгледа или актуализира 
разрешителното.

заличава се

Or. en

Обосновка

Стриктното прилагане ще бъде от първостепенно значение за постигането на 
целите на Директивата за емисиите от промишлеността в областта на околната 
среда. В същото време, предложените изисквания за система за инспектиране (член 
25) не са реалистични. Те ще увеличат обвързващите изисквания относно инспекциите 
и ще имат приоритет пред различните изисквания относно инспекциите, вече 
предвидени по Директивата Seveso, Регламента относно превоза на отпадъци и 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда. Изискванията 
относно инспекциите следва да се основават на един инструмент, за предпочитане 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда, така че да се 
гарантира практическата им изпълнимост.
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Изменение 280
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
сериозни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията и, когато е уместно, преди да 
се издаде, преразгледа или актуализира 
разрешителното.

6. Нерутинни инспекции се провеждат 
възможно най-скоро за проучване на 
сериозни жалби, свързани с околната 
среда, сериозни екологични аварии и 
инциденти, и случаи на неспазване на 
условията или при наличието на 
обстоятелства, сериозно 
застрашаващи здравето на човека, и, 
когато е уместно, преди да се издаде, 
преразгледа или актуализира 
разрешителното.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.

Изменение 281
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. При извършването на нерутинна 
инспекция, компетентният орган 
може да изиска от операторите да 
предоставят всякакъв вид сведения, с 
цел разследване на инцидент, авария 
или случаи на неспазване на 
условията, включително здравни 
статистики.



PE412.187v01-00 80/83 AM\742069BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Важно е да се проверяват последиците от дадена незаконна промишлена дейност 
върху човешкото здраве.

Изменение 282
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответният оператор се уведомява за 
доклада, който става обществено 
достояние в срок от два месеца след 
провеждане на инспекцията.

Съответният оператор се уведомява за 
доклада, който става обществено 
достояние чрез публикуването му в 
интернет, в срок от два месеца след 
провеждане на инспекцията.

Or. en

Обосновка

Обществеността и неправителствените организации следва да получат лесен достъп 
до необходимата информация чрез интернет.

Изменение 283
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответният оператор се уведомява за 
доклада, който става обществено 
достояние в срок от два месеца след 
провеждане на инспекцията.

Съответният оператор се уведомява за 
доклада в срок от два месеца след 
провеждане на инспекцията. Докладът, 
заедно със забележките на оператора 
по доклада от инспекцията и 
обобщение на плана за коригиращи и 
превантивни действия на оператора 
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стават обществено достояние в срок 
от не повече от дванадесет месеца 
след провеждане на инспекцията.

Or. fr

Обосновка

Желателно е да се установи логическа последователност, която може да бъде 
обяснена на обществеността. За тази цел, докладът от инспекцията следва да бъде 
публикуван едва, когато операторът има възможност да изготви план за коригиращи 
и превантивни действия, като взема предвид забележките в доклада от инспекцията. 
За тази цел е необходим срок за приспособяване (предлага се този срок да бъде 
максимум 12 месеца). Освен това забележките на оператора по доклада от
инспекцията също следва да бъдат публикувани с цел гарантиране на равно 
третиране.

Изменение 284
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След всяка рутинна или нерутинна 
инспекция компетентният орган 
подготвя доклад, в който се описват 
направените констатации относно 
съответствието на инсталацията с 
изискванията на настоящата 
директива и заключенията по 
отношение на необходимостта от 
по-нататъшни действия.

заличава се

Съответният оператор се уведомява 
за доклада в срок от два месеца.
Компетентният орган съблюдава за 
предприемането на всички 
необходими действия, установени в 
доклада, в рамките на разумен период 
от време.

Or. en
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Обосновка

Стриктното прилагане ще бъде от първостепенно значение за постигането на 
целите на Директивата за емисиите от промишлеността в областта на околната 
среда. В същото време, предложените изисквания за система за инспектиране (член 
25) не са реалистични. Те ще увеличат обвързващите изисквания относно инспекциите 
и ще имат приоритет пред различните изисквания относно инспекциите, вече 
предвидени по Директивата Seveso, Регламента относно превоза на отпадъци и 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда. Изискванията 
относно инспекциите следва да се основават на един инструмент, за предпочитане 
Препоръката за минимални критерии за инспекции на околната среда, така че да се 
гарантира практическата им изпълнимост.

Изменение 285
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След всяка рутинна или нерутинна 
инспекция компетентният орган 
подготвя доклад, в който се описват 
направените констатации относно 
съответствието на инсталацията с 
изискванията на настоящата 
директива и заключенията по 
отношение на необходимостта от 
по-нататъшни действия.

заличава се

Съответният оператор се уведомява 
за доклада в срок от два месеца.
Компетентният орган съблюдава за 
предприемането на всички 
необходими действия, установени в 
доклада, в рамките на разумен период 
от време.

Or. en

Обосновка

Понастоящем Комисията осъществява консултации относно инспекциите на 
инсталациите от държавите-членки, за да прецени дали за инспекциите следва да се 
наложат обвързващи изисквания. Не е ясно защо Комисията предлага обвързващи 
изисквания, преди да са станали известни резултатите от консултациите.



AM\742069BG.doc 83/83 PE412.187v01-00

BG


	742069bg.doc

