
AM\746405BG.doc PE412.169v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2007/0286(COD)

8.10.2008

ИЗМЕНЕНИЯ - Част I
59 - 164

Проектодоклад
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

относно предложението за директива  на Европейския парламент и на 
Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването) (Преработена)

Предложение за директива
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.169v02-00 2/83 AM\746405BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\746405BG.doc 3/83 PE412.169v02-00

BG

Изменение 59
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Спазването на нормите за 
допустими емисии, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
разглеждат като необходимо, макар и 
не достатъчно, условие за постигане 
на целите за предотвратяване и 
намаляване на замърсяването и 
даване възможност за висока степен 
на опазване на околната среда, 
водата, въздуха, почвата и 
населението. За да се постигнат тези 
цели, може да се наложи да се 
определят по-строги пределно 
допустими норми за замърсяващите 
вещества, обхванати от настоящата 
директива, норми за емисиите за 
други вещества и елементи от 
околната среда, както и други 
уместни условия.

Or. it

Обосновка

Следва да се посочи, че използването на НДНТ е начин за постигане на специфичните 
цели на директивата; следователно определянето на пределно допустими стойности
следва да се разглежда като общо минимално изискване, което само по себе си не 
представлява оптимален вариант, нито пък е достатъчно, за да доведе до 
необходимото намаление в замърсяването, въздействието върху околната среда и 
свързаните с това ефекти за здравето, независимо от състоянието на околната 
среда.
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Изменение 60
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Различните подходи за отделно 
контролиране на емисиите във въздуха, 
водите или почвата могат да насърчат 
по-скоро изместването на замърсяването 
между различните компоненти на 
околната среда, отколкото опазването на 
околната среда в нейната цялост. Ето 
защо е уместно да се предвиди 
комплексен подход към 
предотвратяването и контрола на 
емисиите във въздуха, водите или 
почвата, към управлението на 
отпадъците, към ефективното 
използване на енергията и 
предотвратяването на аварии.

Не се отнася до българския текст.

Or. pl

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 61
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантират 
предотвратяването и контрола на 
замърсяването, всяка инсталация следва 
да действа само ако притежава 
разрешително или, в случай че става 
дума за някои инсталации и дейности, 
при които се използват органични 
разтворители, само ако притежава 

(5) За да се гарантират 
предотвратяването и контрола на 
замърсяването, всяка инсталация следва 
да действа само ако притежава 
разрешително или, в случай че става 
дума за някои инсталации и дейности, 
при които се използват органични 
разтворители, само ако притежава 
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разрешително или е регистрирана. разрешително или е регистрирана. 
Общото използване на органични 
разтворители следва да бъде сведено 
до минимум.

Or. en

Обосновка

Органичните разтворители причиняват замърсяване, устойчивото производство 
следва да се основава на техники, при които не се използват разтворители или се 
използва вода.  

Изменение 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се избегне двойното 
регламентиране, разрешителното за 
инсталация, която попада в обхвата 
на Директива 2003/87 на Европейския 
парламент и на Съвета за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за 
изменение на Директива 96/61/ЕО на 
Съвета, не следва да включва норма за 
допустими емисии на парникови 
газове, освен в случаите, когато е 
необходимо да се гарантира, че няма 
да бъде причинено съществено 
замърсяване на местно ниво или 
когато дадена инсталация е временно 
изключена от тази схема.

заличава се

Or. en

Обосновка

Големите горивни инсталации допринасят до голяма степен за емисиите на вълероден 
диоксид и така за изменението на климата.  Схемата за търговия с емисии дава 
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много полезна рамка за намаляване на парниковите газове в цялата икономическа 
система, но не изпраща достатъчно силен ценови сигнал, който да спира нови много 
големи отделни източници на въглероден диоксид да влизат в системата. 
Следователно е необходимо да се включат разпоредби, които налагат норми за 
допустими емисии във въздуха на въглероден диоксид в КПКЗ за нови големи 
инсталации.

Изменение 63
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се избегне двойното 
регламентиране, разрешителното за 
инсталация, която попада в обхвата 
на Директива 2003/87 на Европейския 
парламент и на Съвета за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в
рамките на Общността и за 
изменение на Директива 96/61/ЕО на 
Съвета, не следва да включва норма за 
допустими емисии на парникови 
газове, освен в случаите, когато е 
необходимо да се гарантира, че няма 
да бъде причинено съществено 
замърсяване на местно ниво или 
когато дадена инсталация е временно 
изключена от тази схема.

заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата следва да включва пределни стойности за СО2 за големи горивни 
инсталации.
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Изменение 64
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разрешителните следва да включват 
всички необходими мерки за постигане 
на високо равнище на опазване на 
околната среда в нейната цялост, както 
и нормите за допустими емисии на 
замърсяващи вещества, целесъобразни 
изисквания за опазване на почвата и 
подпочвените води и изисквания за 
мониторинг. Условията на 
разрешителното следва да бъдат 
определени въз основа на най-добрите 
налични техники.

(9) Разрешителните следва да включват 
всички необходими мерки за постигане 
на високо равнище на опазване на 
общественото здраве и околната среда 
в нейната цялост, както и изисквания за 
опазване на въздуха – наред с другото,
норми за допустими емисии на 
замърсяващи вещества и целесъобразни 
изисквания за опазване на земната 
повърхност, почвата и подпочвените 
води, и изисквания за мониторинг. 
Условията на разрешителното следва да 
бъдат определени въз основа на най-
добрите налични техники (НДНТ).

Or. pl

Обосновка

Общественото здраве е един от приоритетите на ЕС, наред с опазването на 
околната среда. Замърсяването на въздуха не остава без последици за здравето на 
човека. В съображения 19, 22 и 23 от преамбюла и в член 3, параграф 2, член 33, член 
41, член 53 и член 59 от настоящия текст също се прави позоваване на опазването на 
здравето на човека.

Емисията на газове в атмосферата оказва влияние също така на релефа на земната 
повърхност и на ландшафта.

Изменение 65
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Разрешителните следва да включват 
всички необходими мерки за постигане 

(9) Разрешителните следва да включват 
всички необходими мерки за постигане 
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на високо равнище на опазване на 
околната среда в нейната цялост, както 
и нормите за допустими емисии на 
замърсяващи вещества, целесъобразни 
изисквания за опазване на почвата и 
подпочвените води и изисквания за 
мониторинг. Условията на 
разрешителното следва да бъдат 
определени въз основа на най-добрите 
налични техники.

на високо равнище на опазване на 
околната среда в нейната цялост, както 
и нормите за допустими емисии на 
замърсяващи вещества, целесъобразни 
изисквания за опазване на почвата и 
подпочвените води и изисквания за 
мониторинг, както и списък на 
използваните опасни вещества или 
препарати, определени съгласно 
Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1967 г. Условията на 
разрешителното следва да бъдат 
определени въз основа на най-добрите 
налични техники.

Or. en

Обосновка

Разрешителното следва да включва списъка на опасните вещества, използвани в 
съответната инсталация, с цел да се осигури по-голяма прозрачност относно 
употребата на тези вещества и необходимата основа за определяне на условията на 
разрешителното.

Изменение 66
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, 
компетентните органи следва да имат 
правото да предоставят дерогации, 
чрез които да бъде разрешавано
нормите за допустими емисии да 
надхвърлят свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите, 
описани в референтните документи за 
НДНТ. Такива дерогации следва да се 
правят въз основа на ясно определени 
критерии и да не позволяват 
надхвърляне на нормите за 
допустими емисии, посочени в 

(11) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, 
компетентните органи следва да имат 
правото да определят нормите за 
допустими емисии, еквивалентни 
параметри или технически мерки, 
които водят до равнища на емисии, 
които биха могли да надхвърлят 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите, описани 
в референтните документи за НДНТ.
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настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

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 67
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, 
компетентните органи следва да имат 
правото да предоставят дерогации, 
чрез които да бъде разрешавано
нормите за допустими емисии да 
надхвърлят свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите, 
описани в референтните документи за 
НДНТ. Такива дерогации следва да се 
правят въз основа на ясно определени 
критерии и да не позволяват 
надхвърляне на нормите за 
допустими емисии, посочени в 
настоящата директива.

(11) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, 
компетентните органи следва да имат 
правото да разрешават нормите за 
допустими емисии да надхвърлят 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите, описани 
в референтните документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Възможността за дерогация е неефективна, тъй като процедурата, описана за 
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случаите на предоставяне на дерогация, всъщност представлява това, което трябва 
да бъде правено във всеки случай.   Комплексният подход не трябва да бъде въвеждан 
посредством дерогация.

Изменение 68
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, 
компетентните органи следва да имат 
правото да предоставят дерогации, чрез 
които да бъде разрешавано нормите за 
допустими емисии да надхвърлят 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите, описани 
в референтните документи за НДНТ. 
Такива дерогации следва да се правят 
въз основа на ясно определени критерии 
и да не позволяват надхвърляне на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в настоящата директива.

(11) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, 
компетентните органи следва да имат 
правото да предоставят дерогации, чрез 
които да бъде разрешавано нормите за 
допустими емисии да надхвърлят 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите, описани 
в референтните документи за НДНТ. 
Такива дерогации следва да се правят 
въз основа на ясно определени критерии 
и да не позволяват надхвърляне на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в настоящата директива. Не са 
необходими дерогации, за да бъде 
разрешавано нормите за допустими 
емисии да бъдат определяни на по-
ниско равнище от свързаните с НДНТ 
равнища на емисиите, описани в 
референтните документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с правното основание на настоящия законодателен акт (член 175 от 
Договора), компетентните органи не бива да се ограничават при определянето на 
норми за допустими емисии, които са с по-строг характер, отколкото равнищата на 
емисии, свързани с НДНТ.
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Изменение 69
Christa Klaß

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Разпространението на 
животински тор — оборски и течен, 
може да доведе до значително 
въздействие върху качеството на 
околната среда. За да се осигури 
съгласувано предотвратяване и 
контрол на горепосочените 
въздействия, е необходимо торът и 
течният тор, получени вследствие на 
дейности, които попадат в обхвата 
на настоящата директива, да се 
разпространяват от оператора или 
от трети страни, прилагащи най-
добри налични техники. За да може 
държавите-членки да разполагат с 
гъвкавост при изпълнението на тези 
изисквания, прилагането на най-добри 
налични техники по отношение на 
разпространението, осъществено от 
оператор или трета страна, може да 
бъде посочено в рамките на 
разрешителното или при други мерки.

заличава се

Or. de

Обосновка

Разпространението на оборски и течен животински тор вече е регулирано в 
директивата за нитратите. 
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Изменение 70
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена 
инсталация няма да доведе до 
влошаване качеството на почвата и 
подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва 
да включват мониторинг на почвата 
и подземните води, а операторът 
следва да възстанови площадката 
след окончателно прекратяване на 
дейностите.

заличава се

Or. en

Изменение 71
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва да 
включват мониторинг на почвата и 
подземните води, а операторът следва 
да възстанови площадката след 
окончателно прекратяване на 
дейностите.

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва да 
включват аспектите на мониторинга 
на почвата и подземните води, 
необходим за постигане на тази цел, а 
операторът следва да възстанови 
площадката след окончателно 
прекратяване на дейностите.

Or. en
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Изменение 72
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва да 
включват мониторинг на почвата и 
подземните води, а операторът следва 
да възстанови площадката след 
окончателно прекратяване на 
дейностите.

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва да 
включват подходящ мониторинг на 
почвата и подземните води, а 
операторът следва, при необходимост,
да възстанови площадката след 
окончателно прекратяване на 
дейностите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че има обстоятелства, при които не е необходим 
мониторинг на почвата и подземните води, както и възстановяване на площадката.

Изменение 73
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва да 
включват мониторинг на почвата и 
подземните води, а операторът следва 
да възстанови площадката след 
окончателно прекратяване на 
дейностите.

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води, както и 
на ландшафта. Ето защо условията на 
разрешителното следва да включват 
мониторинг на въздуха, почвата и 
подземните води, а операторът следва 
да възстанови площадката след 
окончателно прекратяване на 
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дейностите.

Or. pl

Обосновка

Експлоатацията на инсталацията, особено върху селскостопански терени, 
привлекателни за селския туризъм, може да окаже въздействие върху почвата и 
водите, но преди всичко на ландшафта.

Изменение 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се гарантира ефективно 
прилагане и влизане в сила на 
настоящата директива, операторите 
следва да представят редовно на 
компетентния орган доклади за спазване 
на условията на разрешителното. 
Държавите-членки следва да 
гарантират, че операторът и 
компетентният орган вземат 
необходимите мерки в случаите, когато 
не се спазват изискванията на 
настоящата директива, и предвиждат 
система за екологични инспекции.

(17) За да се гарантира ефективно 
прилагане и влизане в сила на 
настоящата директива, операторите 
следва да представят редовно на 
компетентния орган доклади за спазване 
на условията на разрешителното. 
Държавите-членки следва да 
гарантират, че операторът спазва тези 
условия и че операторът и 
компетентният орган вземат 
необходимите мерки в случаите, когато 
не се спазват изискванията на 
настоящата директива, и предвиждат 
система за екологични инспекции.
Държавите-членки определят най-
подходящите схеми за налагане 
изпълнението на разпоредбите, 
включително начина, по който следва 
да се спазват нормите за допустими 
емисии. 

Or. en

Обосновка

Схемите за за налагане изпълнението на разпоредбите трябва да бъдат определяни 
от държавите-членки.
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Изменение 75
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е обществото да 
участва действително във вземането на 
решения, за да има възможност да 
изрази становището и тревогите си, 
които може да са от значение за тези 
решения, а органът за вземане на 
решения да взема предвид тези 
становища и тревоги, като по този 
начин да се постигне по-голяма 
отчетност и прозрачност на процеса за 
вземане на решения и ще се допринесе 
за обществената осведоменост по 
въпросите, свързани с околната среда, и 
за обществена подкрепа за взетите 
решения. Съответните членове на 
обществото следва да разполагат с 
достъп до правосъдие, за да могат да 
дадат своя принос за защитата на 
правото на живот в околна среда, която 
е подходяща за личното здраве и 
благосъстояние.

(18) Като се вземат предвид 
разпоредбите на Конвенцията от 
Орхус, необходимо е обществото да 
участва действително във вземането на 
решения, за да има възможност да 
изрази становището и тревогите си, 
които може да са от значение за тези 
решения, а органът за вземане на 
решения да взема предвид тези 
становища и тревоги, като по този 
начин да се постигне по-голяма 
отчетност и прозрачност на процеса за 
вземане на решения и ще се допринесе 
за обществената осведоменост по 
въпросите, свързани с околната среда, и 
за обществена подкрепа за взетите 
решения. Съответните членове на 
обществото следва да разполагат с 
достъп до правосъдие, за да могат да 
дадат своя принос за защитата на 
правото на живот в околна среда, която 
е подходяща за личното здраве и 
благосъстояние.

Or. pl

Обосновка

Изменението предвижда позоваване на конкретен документ на ЕС, приет в Орхус на 
25 юни 1998 г., свързан с достъпа до информация, участието на обществеността в 
процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната 
среда.
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Изменение 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Големите горивни инсталации 
също допринасят до голяма степен за 
емисиите на вълероден диоксид в 
атмосферата, в резултат на което се 
повишава концентрацията на 
въглероден диоксид в атмосферата и 
това засилва общото изменение на 
климата и причинява множество 
вредни влияния и обратни 
въздействия върху човешките и 
екологичните системи.   Подобни 
повишаващи се концентрации бързо 
достигат или вече са преминали 
критичните прагове, което ще доведе 
до едно съществено по-голямо 
изменение на климата и увеличение 
на средните температури на 
повърхността значително над целта 
на ЕС от по-малко от 2°С, което ще 
надхвърли възможностите на човека 
за управление на положението или 
възстановяването му в обозримо 
бъдеще.   Схемата на Общността за 
търговия с емисии, въпреки че 
потенциално предоставя полезна 
рамка за намаляване, макар и бавно, 
на парниковите газове в цялата 
икономическа система, не изпраща 
достатъчно силен ценови сигнал, 
който да спира нови много големи 
отделни източници на въглероден 
диоксид да влизат или остават в 
системата и така да причиняват 
инфлация на цените на квотите за 
емисии на ЕС. Поради тази причина е 
необходимо в законодателството на 
Общността, което третира 
замърсяването от промишлена 
дейност, да бъдат включени 
разпоредби, налагащи норми за 
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допустими емисии на въглероден 
диоксид в атмосферата за нови 
инсталации с електрическа мощност, 
надвишаваща 300MW, и тези норми да 
бъдат приложени своевременно към 
съществуващите инсталации.   

Or. en

Изменение 77
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Изпълнението на стратегията 
на Общността относно диоксини, 
фурани и полихлорбифенили изисква 
преразглеждане на начините на 
изразяване на факторите за 
еквивалентност за 
дибензопарадиоксините и 
дибензофураните и разширяване на 
обхвата на тези фактори за да 
включат диоксиноподобни 
полихлорбифенили.

Or. it

Обосновка

Изчисляването на концентрациите на емисии на PCDD или PCDF следва да се 
основава на методите (факторите за еквивалентност), приети от СЗО и, както 
предлага СЗО, да се включат диоксиноподобните полихлорбифенили, тъй като те, 
също както PCDD и PCDF са сред веществата, които стратегията на Общността 
цели да намали.



PE412.169v02-00 18/83 AM\746405BG.doc

BG

Изменение 78
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Не трябва да се разрешава 
съвместното изгаряне на отпадъци в 
инсталации, които не са основно 
предназначени за изгаряне на 
отпадъци, което увеличава емисиите 
на вредни вещества във фракцията на 
обема на изгорелите газове, 
произлизащо от такова съвместно 
изгаряне, в степен по-висока от 
разрешената за инсталации за 
изгаряне, специално предвидени за 
тази цел. Съвместното изгаряне 
трябва да продължи да бъде при това 
положение обект на подходящо 
ограничение.

Or. en

Обосновка

Принципът, че съвместното изгаряне следва да не води до по-голямо замърсяване, 
отколкото изгарянето на отпадъци, е основен принцип на Директивата относно 
изгарянето на отпадъците 2000/76/ЕО. Той следва да бъде изрично включен и в новия 
текст.

Изменение 79
Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Не трябва да се разрешава 
съвместното изгаряне на отпадъци в 
инсталации, които не са основно 
предназначени за изгаряне на 
отпадъци, което увеличава емисиите 
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на вредни вещества във фракцията на 
обема на изгорелите газове, 
произлизащо от такова съвместно 
изгаряне, в степен по-висока от 
разрешената за инсталации за 
изгаряне, специално предвидени за 
тази цел. Съвместното изгаряне 
трябва да продължи да бъде при това 
положение обект на подходящо 
ограничение.

Or. en

Обосновка

Принципът, че съвместното изгаряне следва да не води до по-голямо замърсяване, 
отколкото изгарянето на отпадъци, е основен принцип на Директивата относно 
изгарянето на отпадъците 2000/76/ЕО (настоящо съображение 27) и следва да не 
бъде заличаван в преработената директива.

Изменение 80
Johannes Blokland

Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Не трябва да се разрешава 
съвместното изгаряне на отпадъци в 
инсталации, които не са основно 
предназначени за изгаряне на 
отпадъци, което увеличава емисиите 
на вредни вещества във фракцията на 
обема на изгорелите газове, 
произлизащо от такова съвместно 
изгаряне, в степен по-висока от 
разрешената за инсталации за 
изгаряне, специално предвидени за 
тази цел. Съвместното изгаряне 
трябва да бъде при това положение 
обект на подходящо ограничение. 

Or. en
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Обосновка

От съществено значение е да се гарантира и в бъдеще опазването на околната среда 
и общественото здраве при съвместно изгаряне на отпадъци.   Текстът на 
предложеното съображение вече се съдържа в Директивата относно изгарянето на 
отпадъците 2000/76/ЕО (съображение 27) и следва да не бъде заличаван в 
преработената директива.

Изменение 81
Anne Ferreira

Предложение за директива
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Не се разрешава съвместното 
изгаряне на отпадъци в инсталации, 
които не са основно предназначени за 
изгаряне на отпадъци, което 
увеличава емисиите на вредни 
вещества във фракцията на обема на 
изгорелите газове, произлизащи от 
такова съвместно изгаряне, в степен 
по-висока от разрешената за 
инсталации за изгаряне, специално 
предвидени за тази цел. Съвместното 
изгаряне трябва да бъде при това 
положение обект на подходящо 
ограничение.

Or. fr

Обосновка

Предложеното изменение повтаря съображение 27 от Директива 2000/76/ЕО 
относно изгарянето на отпадъците, която обхваща също така съвместното 
изгаряне. Включването на съвместното изгаряне в приложното поле на директивата 
за индустриалните емисии е необходимо и съществено, за да се гарантира постоянна 
защита на здравето и околната среда при съвместното изгаряне на отпадъци. Това 
включване е особено основателно, като се има предвид, че съвместното изгаряне е 
обхванато от другите разпоредби на директивата.
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Изменение 82
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Инсталациите, произвеждащи 
титанов двуокис, могат да доведат до 
значително замърсяване на въздуха и 
водите. За да се намалят тези 
въздействия, е необходимо на ниво на 
Общността да се определят по-строги 
норми за допустими емисии за някои 
замърсяващи вещества.

(24) Инсталациите, произвеждащи 
титанов двуокис, могат да доведат до 
значително замърсяване на въздуха и 
водите, както и до появата на 
токсикологичен риск. За да се намалят 
тези въздействия, е необходимо на ниво 
на Общността да се определят по-строги 
норми за допустими емисии за някои 
замърсяващи вещества.

Or. pl

Обосновка

Титановият диоксид може да доведе до появата на токсикологичен риск, тъй като 
дразни кожата, очите и лигавицата на дихателната система.

Изменение 83
Urszula Krupa

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Държавите-членки следва да 
установят правила, отнасящи се до 
санкциите, които ще се прилагат в 
случаите на нарушение на разпоредбите 
на настоящата директива, и да 
осигуряват тяхното прилагане. Тези 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи,

(27) Съгласно принципа 
„замърсителят плаща“, държавите-
членки следва да установят правила, 
отнасящи се до санкциите, които ще се 
прилагат в случаите на нарушение на 
разпоредбите на настоящата директива, 
и да осигуряват тяхното прилагане. Тези 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

Or. pl
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Обосновка

Изменението има за цел да прецизира формулировката и да позволи на държавите-
членки да търсят правни санкции за замърсителите.

Изменение 84
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя 
правила за комплексно предотвратяване 
и контрол на замърсяването, 
произтичащо от промишлени дейности. 

Настоящата директива определя 
правила за опазването на 
общественото здраве и за комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването, произтичащо от 
промишлени дейности.

Тя посочва също така правила, 
предназначени да предотвратят или в 
случаите, когато това е практически 
неосъществимо, да намалят емисиите 
във въздуха, водите и земята и да 
предотвратят образуването на отпадъци, 
с цел постигането на висока степен на 
опазване на околната среда в нейната 
цялост.

Тя посочва също така правила, 
предназначени да предотвратят или в 
случаите, когато това е практически 
неосъществимо, да намалят емисиите 
във въздуха, водите и земята и да 
предотвратят образуването на отпадъци, 
с цел постигането на висока степен на 
опазване на общественото здраве и 
околната среда в нейната цялост.

Or. pl

Изменение 85
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Глава І определя общи разпоредби, 
приложими по отношение на всички 
промишлени дейности в обхвата на 
директивата. 
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Глава ІІ обхваща посочените в 
приложение І дейности и определя 
специални разпоредби за тях.   
Глави ІІІ—VІ съдържат минимални 
технически изисквания съответно за 
големите горивни инсталации, 
инсталациите за изгаряне на 
отпадъци, инсталациите за 
разтворители и инсталациите за 
титанов двуокис. 
Глава VІІ съдържа разпоредби 
относно компетентните органи, 
представянето на доклади от 
държавите-членки, комитета и 
санкциите и стандартните 
заключителни разпоредби.

Or. en

Обосновка

При обединяването на седем директиви в една се получава един изчерпателен текст.  
Включването на член, описващ структурата на директивата, ще доведе до по-голяма 
яснота. Текстът на изменението е взет от обяснителния меморандум, който 
придружава предложението, но няма да бъде част от директивата.

Изменение 86
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не се прилага 
за научноизследователски и развойни
дейности или за изпитване на нови 
продукти и процеси.

2. Настоящата директива не се прилага 
за научноизследователски дейности, 
определени от Комисията.

Or. en

Обосновка

Посочените термини трябва да бъдат определени ясно. "Развойните дейности" или 
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"изпитването на нови продукти и процеси" се осъществяват редовно в някои 
инсталации, обхванати в Приложение І на настоящата директива, но това все пак 
следва да не представлява основание за изключването на тези дейности от обхвата 
на настоящата директива.

Изменение 87
Christa Klaß

Предложение за директива
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „замърсяване“  означава всяко пряко 
или косвено, , постъпване във въздуха, 
водите или земята на вещества, 
вибрации, топлинни лъчения или 
шумове в резултат от човешка дейност, 
които са в състояние да окажат вредно 
въздействие върху здравето на човека 
или качеството на околната среда, да 
предизвикат увреждане на материалните 
ценности, да ограничат или 
предотвратят възможностите за 
използване на полезните качества на 
околната среда и останалите нейни 
законосъобразни ползвания;

2. "замърсяване" означава всяко пряко 
или косвено постъпване във въздуха, 
водите или земята на вещества, 
вибрации, топлинни лъчения или 
шумове в резултат от човешка дейност, 
които са в състояние да окажат вредно 
въздействие върху здравето на човека 
или качеството на околната среда или да 
предизвикат увреждане на материалните 
ценности;

Or. de

Изменение 88
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 3 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. "компетентен орган" означава 
органът или органите, които 
съгласно нормативната уредба на 
държавите-членки отговарят за 
изпълнение на задълженията, 
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произтичащи от настоящата 
директива;

Or. en

Обосновка

Досегашното определение за "компетентен орган" следва да се запази, тъй като те 
играят съществена роля в цялата директива.

Изменение 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. "равнища на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники" означава обхвата на 
емисиите, получени чрез използване 
на най-добрите налични техники 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ, при нормални 
експлоатационни условия, изразен 
като средни стойности за определен 
период от време. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се даде определение за "равнища на емисиите, които са свързани с 
най-добрите налични техники".
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Изменение 90
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. "равнища на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники"(РЕСНДНТ) представляват 
обхвата на равнищата на емисиите, 
за които би могло да се предполага, че 
са резултат от използването, за 
конкретен сектор като цяло и при 
нормални експлоатационни условия, 
на техниките, описани в 
конкретните референтни документи 
за НДНТ. 
Равнищата на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники, предоставят подходяща 
отправна точка, която да помага при 
определяне на нормите за допустими 
емисии в разрешителното и са 
различни от нормите за допустими 
емисии, тъй като последните трябва 
да отчитат и изискванията, свързани 
с мониторинга и спазването.

Or. en

Обосновка

В някои ключови нови разпоредби от преработеното предложение на Комисията се 
споменават равнища на емисиите, които са свързани с най-добрите налични техники 
(РЕСНДНТ). Трябва да се изясни, че РЕСНДНТ и нормите за допустими емисии (НДЕ) 
са различни концепции. Преработеното предложение на Комисията дава определение 
само за НДЕ.

Поради това, в името на правната яснота, е необходимо да се даде определение на 
РЕСНДНТ. Това определение е в духа на съдържанието на документа "Преглед и 
наръчник на референтните документи за най-добрите налични техники", публикуван 
от Комисията.



AM\746405BG.doc 27/83 PE412.169v02-00

BG

Изменение 91
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. "равнища на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники" означава 
представителните оперативни 
равнища на емисиите за дадена 
техника или комбинация от техники, 
изразени като средни стойности, 
получени през продължителен период 
от време при нормални 
експлоатационни условия чрез 
използване на най-добрите налични 
техники.

Or. en

Обосновка

Терминът "равнища на емисиите, които са свързани с най-добрите налични техники" 
(РЕСНДНТ) ще бъде от решаващо значение в концепцията на предлаганата 
директива, в частност член 16, параграф 3, и поради това изисква ясно определение. 
Освен това подобно определение, заедно с изменение 20 и изменение 24, установява, че 
съществува разлика между нормите за допустими емисии (или еквивалентни 
параметри или технически мерки) и РЕСНДНТ. 

Това изменение е допустимо съгласно член 80а от Правилника за дейността, тъй 
като е свързано с предложението на Комисията за член 16, параграф 3.

Изменение 92
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „разрешително“ означава писмено 
разрешение за експлоатация на 
определена инсталация или част от нея 

7. „разрешително“ означава писмено 
разрешение за експлоатация на 
определена инсталация или част от нея 
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или на горивна инсталация, инсталация 
за изгаряне на отпадъци или инсталация 
за съвместно изгаряне на отпадъци  ; 

или на горивна инсталация, инсталация 
за изгаряне на отпадъци или инсталация 
за съвместно изгаряне на отпадъци;  

Едно разрешително може да се 
отнася до една или повече 
инсталации или отделни техни 
части, експлоатирани от един и същ 
оператор на една и съща площадка. 
Едно разрешително може да се 
отнася до една или повече 
функционално взаимосвързани 
инсталации или отделни техни 
части на различни площадки или до 
функционално взаимосвързани 
инсталации или техни части на една 
и съща площадка, експлоатирани от 
различни оператори;

Or. it

Обосновка

Ако на една площадка има няколко инсталации, всяка от тях обхваната от различно 
разрешително, задължението за разрешително за цялата площадка би включвало 
задължение да се вземе предвид кумулативното въздействие върху околната среда и 
безопасността, както е предвидено например в директивите "Seveso"; що се отнася 
до различни площадки, експлоатирани от един и същ оператор, разрешителното, 
което се издава следва да позволява взаимовръзки между процесите, например между 
инсталация за изгаряне и инсталация за обработка на (твърди) отпадъци.

Изменение 93
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – подточка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящото 
определение, промените или 
разширяването на дадена инсталация 
се считат за съществени, ако са по-
големи от или равни на прагови 
стойности или ако увеличението в 
резултат от промяната или 
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разширяването води до надвишаване 
на прагове, посочени в Приложения І, 
VІІ и VІІІ.

Or. it

Обосновка

Ако в определението на съществена промяна няма никакви количествени параметри 
(от вида, който вече съществува в настоящата Директива за КПКЗ), това би могло 
да доведе до много големи вариации в подходите, възприети от отделни държави-
членки.

Изменение 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 3 – параграф 9 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При определянето на най-добрите 
налични техники е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
критериите, изброени в Приложение 
ІІІ;

Or. en

Обосновка

Ползването на критериите от Приложение ІІІ е абсолютно необходимо за 
интегрирания подход! Трябва да се каже как се определят НДНТ. Това трябва да се 
извърши като се разгледат разходите и ползите от техниките, налични за дадена 
инсталация, и като се вземат предвид критериите, посочени в Приложение ІІІ (бивше 
Приложение ІV в Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването).
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Изменение 95
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. "равнища на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники" означава равнища на 
емисиите, получени при нормални 
експлоатационни условия чрез 
използване на най-добрите налични 
техники съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ, 
изразени като средна стойност за 
период от време и при определени 
референтни условия;

Or. en

Обосновка

Това определение е от основно значение за уточняване на начина на определяне на 
нормите за допустими емисии съгласно член 16, параграф 2. То изяснява, че нормите 
за допустими емисии са основани на заложеното в референтните документи за НДНТ 
и не обхващат например необичайни експлоатационни условия (напр. пускане, спиране, 
периоди на поддръжка или смущения в нормалната експлоатация на дадена 
инсталация).

Изменение 96
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. "равнища на емисиите, които са 
свързани с НДНТ" означава 
параметрите по отношение на 
околната среда, които биха могли да 
бъдат очаквани като следствие от 
прилагането в определен сектор на 
техники, описани в съответния 
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референтен документ, като се има 
предвид балансът между разходи и 
предимства, присъщ в определението 
за НДНТ;

Or. en

Обосновка

Равнищата на емисии, свързани с НДНТ, ще бъдат отправна точка за определяне на 
условията на разрешителните, наричани норми за допустими емисии в настоящия 
документ. Това понятие се използва в текстовете на някои членове и следователно би 
трябвало да се дефинира в член 3. Горното определение е взето от текст от главата 
относно НДНТ на референтния документ относно изгарянето на отпадъци.

Изменение 97
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „оператор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
експлоатира дадена инсталация или 
горивна инсталация, инсталация за 
изгаряне на отпадъци или инсталация за 
съвместно изгаряне на отпадъци  или 
осъществява контрол върху дейността Й 
или, в случаите, когато това се 
предвижда от националното 
законодателство, такова лице, на което е 
предоставена решаваща икономическа 
власт върху техническата експлоатация 
на инсталацията или завода ;

10. „оператор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
експлоатира дадена инсталация или 
горивна инсталация, инсталация за 
изгаряне на отпадъци или инсталация за
съвместно изгаряне на отпадъци  или 
осъществява контрол върху дейността Й 
или, в случаите, когато това се 
предвижда от националното 
законодателство, такова лице, на което е 
предоставена решаваща икономическа 
власт върху техническата експлоатация 
на инсталацията или завода. Две или 
повече физически или юридически 
лица могат да бъдат заедно 
оператори на инсталация или да 
бъдат оператори на различни части 
от инсталация;

Or. nl
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Обосновка

Вж. изменението към член 5. С цел изясняване на текста, текстът на член 5 е 
преместен в определението за "оператор" в член 3, точка 10.

Изменение 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „най-нова техника“ означава 
непозната досега техника за 
промишлена дейност, която би могла 
да осигури по-висока обща степен на 
опазване на околната среда или 
реализиране на по-големи икономии, в 
сравнение със съществуващите най-
добри налични техники;

13. "най-нова техника" означава 
непозната досега техника, която, ако 
докаже предимствата си в 
промишлеността и бъде развита с 
търговска цел, би могла да осигури 
сравнима или по-висока обща степен на 
опазване на околната среда или 
реализиране на сравними или по-
големи икономии, в сравнение със 
съществуващите най-добри налични 
техники;

Or. en

Обосновка

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.
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Изменение 99
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „най-нова техника“ означава 
непозната досега техника за 
промишлена дейност, която би могла да 
осигури по-висока обща степен на 
опазване на околната среда или 
реализиране на по-големи икономии, в 
сравнение със съществуващите най-
добри налични техники;

13. „най-нова техника“ означава 
непозната досега техника за 
промишлена дейност, която би 
осигурила по-висока обща степен на 
опазване на околната среда или 
реализиране на по-големи икономии, в 
сравнение със съществуващите най-
добри налични техники;

Or. en

Обосновка

Така се изяснява, че прилагането на най-нови техники би донесло ползи, ако се въведе в 
практиката. 

Изменение 100
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и 
подземните води с опасни вещества; 

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена и подробна информация 
за състоянието на почвата, 
включително биоразнообразието на 
почвата, и подземните води  с цел да се 
върне площадката към състоянието, 
в което е била, преди да е започнала 
работа нова инсталация или когато е 
било актуализирано разрешително за 
съществуваща инсталация;

Or. en
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Обосновка

Докладът за базовата линия е ключов елемент за функционирането на Директивата 
за КПКЗ съвместно с други политики в сферата на околната среда.  
Биоразнообразието на почвите е ефективен показател за здравето и качеството на 
почвите, който предоставя солидна основа за възстановителни дейности и оценка на 
задълженията на операторите съгласно принципа "замърсителят плаща", като 
предложеният доклад за базовата линия е предварително изискване.

Изменение 101
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води с опасни вещества;

15. „доклад за базовата линия“ означава 
подробна и количествена информация 
за състоянието на почвата, 
включително биоразнообразието на 
почвата и подземните води и за всяко 
възможно замърсяване с опасни 
вещества, с цел възстановяването на 
площадката;

Or. en

Изменение 102
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за
замърсяването на почвата и подземните 
води с опасни вещества;

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води, причинено от присъствието на 
опасни вещества;

Or. en
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Изменение 103
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води с опасни вещества;

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води от значителни количества 
съответни 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 104
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води с опасни вещества; 

15. „доклад за базовата линия“ означава 
количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води със съответните опасни 
вещества;

Or. nl

Обосновка

Cf. Вж. изменението към член 23, точка 3. Определението за "опасни вещества" и 
свързването на доклада за базовата линия с наличието на такива вещества прави 
тълкуването на обхвата прекалено широко. Необходимото ограничаване на обхвата 
може да бъде постигнато чрез добавяне на думата "съответните". 
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Изменение 105
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 3 – точка 17 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. "инспекция на околната среда" 
означава всяка дейност, която 
включва проверка на съответствието 
на инсталация с изискванията, 
наложени ѝ в областта на околната 
среда;

Or. en

Обосновка

Понятието "инспекция на околната среда" се тълкува по различен начин от различни 
държави-членки. Следователно има нужда от ясно определение за единно докладване 
относно изпълнението на директивата. 

Изменение 106
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „биомаса“ означава който и да е от 
следните продукти или отпадъци:

20.„биомаса“ означава 
биоразградимата част на продукти, 
отпадъци и остатъци от селското 
стопанство (включително вещества 
от растителен и животински 
произход), горското стопанство и 
свързаните с тях промишлености, 
както и биоразградимата част от 
промишлените и битови отпадъци;

a) продуктите, съставени от 
селскостопански или горски 
растителни вещества, които могат 
да бъдат използвани като гориво, с 
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оглед да се възобнови нейното 
енергийно съдържание:  
б) следните  отпадъци , използвани
като гориво:
i) селскостопански или горски 
растителни отпадъци;
ii) растителни влакнести отпадъци, 
произлизащи от производството на 
растителна каша и от 
производството на хартия на 
основата на каша, ако са изгаряни 
заедно на мястото за производство и 
ако произведената топлина се 
оползотворява  ;
iii) растителни влакнести отпадъци, 
произлизащи от производството на 
първична целулоза  и от 
производството на хартия от 
целулоза  , ако са изгаряни заедно на 
мястото за производство и ако 
произведената топлина се 
оползотворява  ;
iv) коркови отпадъци;
v) дървени отпадъци, с изключение на 
дървени отпадъци, които е възможно 
да съдържат халогенирани органични 
съединения  или тежки метали 
вследствие на обработка с дървени 
консерванти или поставяне на 
покритие  ;

Or. en

Обосновка

Важно е да има съгласуваност между всички текстове на ЕС, особено в 
дефинициите; следва да са еднакви дефинициите за биомаса както в първоначалната 
Директива относно възобновяемите енергийни източници (2001/77 ЕО), така и в 
предложението за директива относно емисиите от промишлеността. Промяна в 
дефинициите би създала объркване и би застрашила вече направени инвестиции.
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Изменение 107
Niels Busk

Предложение за директива
Член 3 – точка 20 – буква х a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

хa) отпадъци от животински 
произход от хранително-
преработвателната промишленост, 
ако произведената топлина се 
оползотворява;

Or. en

Обосновка

Следва да се позволява да се изгарят отпадъци от животинска мазнина от 
хранително-преработвателната промишленост без скъпоструващи изисквания за 
мониторинг. 
Заместването на минерални горива с изгаряне на отпадъци от животинска мазнина 
ще намали емисиите на СО2 и ще спести разходи за хранителната промишленост. 
Заместването на минерални масла с отпадъци от животинска мазнина е 
екологосъобразно. То няма да увеличи въздействието на котлите върху околната 
среда. 

Изменение 108
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 3 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. „инсталация за изгаряне на 
отпадъци  “ означава всяко оборудване 
или техническа единица, стационарна 
или подвижна, предназначена за 
термична обработка на отпадъци, със 
или без оползотворяване на отделената 
при горенето топлина , посредством
изгаряне  чрез окисляване или всеки 
друг процес на термична обработка  , 
при положение че веществата, 
произлизащи от това, биват 

26. „инсталация за изгаряне на 
отпадъци  “ означава всяко оборудване 
или техническа единица, стационарна 
или подвижна, предназначена за 
термична обработка на отпадъци, със 
или без оползотворяване на отделената 
при горенето топлина , посредством
изгаряне  чрез окисляване или всеки 
друг процес на термична обработка
като пиролиза, газообразуване или 
плазмено обработване, при положение 
че веществата, произлизащи от това, 
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впоследствие изгаряни; биват впоследствие изгаряни;

Or. en

Обосновка

За яснота следва пиролизата, газообразуването и плазменото обработване да 
останат включени в директивата. Броят на термичните или "полу-термични" начини 
на обработка не е голям, следователно списъкът може да бъде изчерпателен. 
Премахването на тези технологии от директивата бе изпратило посланието, че тези 
технологии вече не влизат в обхвата на директивата. По този начин рискът от 
оставяне на възможност някои начини на обработка да излязат от обхвата на 
директивата или случаят да бъде отнесен до Съда на ЕО не оправдава промяната.

Изменение 109
Karin Scheele

Предложение за директива
Член 3 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. „инсталация за изгаряне на 
отпадъци  “  означава всяко оборудване 
или техническа единица, стационарна 
или подвижна, предназначена за 
термична обработка на отпадъци, със 
или без оползотворяване на отделената 
при горенето топлина , посредством
изгаряне  чрез окисляване или всеки 
друг процес на термична обработка  , 
при положение че веществата, 
произлизащи от това, биват 
впоследствие изгаряни;

26. "инсталация за изгаряне на 
отпадъци “ означава всяко оборудване 
или техническа единица, стационарна 
или подвижна, предназначена за 
термична обработка на отпадъци, със 
или без оползотворяване на отделената 
при горенето топлина, посредством
изгаряне  чрез окисляване или всеки 
друг процес на термична обработка 
като пиролиза, газифициране и 
плазмена технология, при положение 
че веществата, произлизащи от това, 
биват впоследствие изгаряни;

Or. de

Обосновка

Изменението е с цел уточняване, че под "термична обработка" се има предвид също 
така пиролиза, газифициране и плазмена технология.
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Изменение 110
Karin Scheele

Предложение за директива
Член 3 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. „инсталация за съвместно изгаряне 
на отпадъци  “ означава стационарна 
или подвижна техническа единица  , 
чиято основна цел е да се произвежда 
енергия или материали и която използва 
отпадъци като обичайно или помощно 
гориво, или в която отпадъците биват 
подложени на термична обработка с 
оглед на тяхното обезвреждане
посредством изгаряне чрез окисляване 
или всеки друг процес на термична 
обработка, при положение че 
веществата, произлизащи от това, биват 
впоследствие изгаряни.

27. „инсталация за съвместно изгаряне 
на отпадъци“ означава стационарна или 
подвижна техническа единица, чиято 
основна цел е да се произвежда енергия 
или материали и която използва 
отпадъци като обичайно или помощно 
гориво, или в която отпадъците биват 
подложени на термична обработка с 
оглед на тяхното обезвреждане
посредством изгаряне чрез окисляване 
или всеки друг процес на термична 
обработка като пиролиза, 
газифициране и плазмена технология, 
при положение че веществата, 
произлизащи от това, биват 
впоследствие изгаряни.

Or. de

Обосновка

Изменението е с цел уточняване, че под "термична обработка" се има предвид също 
така пиролиза, газифициране и плазмена технология.
Съответства на изменението към член 3, точка 26.

Изменение 111
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 3 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. „остатък“ означава всеки течен или 
твърд отпадък  , който е генериран от 
инсталация за  изгаряне на отпадъци
или инсталация за съвместно изгаряне 
на отпадъци  .

30. „остатък“ означава всеки течен или 
твърд отпадък (включително пепел и 
сгурии, летящи пепели и котелен 
прах, твърди продукти от реакция, 
произхождащи от обработката на 
газовете, утайката от почистване, 
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произхождаща от обработката на 
използваните води, използваните 
катализатори и използвания активен 
въглен), отговарящ на определението 
за "отпадък", фигуриращо в член 1, 
буква а) на Директива 75/442/ЕИО, 
който е генериран от инсталация за
изгаряне на отпадъци  или инсталация 
за съвместно изгаряне на отпадъци .

Or. en

Обосновка

Поради новото определение на странични продукти съгласно новата Рамкова 
директива за отпадъците (чл. 5), пепел или летящи пепели могат да бъдат считани за 
страничен продукт и да престанат да бъдат отпадъци, което би било проблем за 
някои национални законодателства и най-вече би увеличило опасностите за околната 
среда и здравето. Следователно е необходимо изрично да се споменат пепел и сгурии, 
летящи пепели и котелен прах и твърди продукти от реакция, произхождащи от 
обработката на газовете, като остатък.

Изменение 112
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 3 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

31. „органично съединение“ означава 
всяко съединение, което съдържа най-
малко елемента въглерод и един или 
повече от следните елементи: 
водород, халогени, кислород, сяра, 
фосфор, силиций или азот, с 
изключение на въглеродни окиси и 
неорганични карбонати и 
бикарбонати;

заличава се 

Or. en

Обосновка

Това определение за ЛОС е взето от член 52 от Директива 1999/13/ЕО за емисии от 
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разтворители. То не следва да бъде разширявано за прилагане към цялото КПКЗ и би 
предизвикало голямо объркване, ако се приложи във всички съоръжения по КПКЗ. 
Посочената пределна стойност на налягане на парата не отговаря на пределните 
стойности на налягане на парата, приложими към други инсталации по КПКЗ.  По 
тази причина определението следва да се разгледа в член 52 и така да покрие 
инсталациите в обхвата на Глава V. 

Изменение 113
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 3 – точка 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

32. „летливо органично съединение“ 
означава всяко органично съединение , 
както и фракцията от креозот,
което при температура 293,15 К има 
парно налягане 0,01 kPа или повече, 
или притежава съответна 
летливост при особените условия на 
употреба. ;

заличава се 

Or. en

Обосновка

Това определение за ЛОС е взето от член 52 от Директива 1999/13/ЕО за емисии от 
разтворители. То не следва да бъде разширявано за прилагане към цялото КПКЗ (член 
3), тъй като важи само за разтворителите и би предизвикало голямо объркване, ако 
се приложи във всички съоръжения по КПКЗ. Посочената пределна стойност на 
налягане на парата не отговаря на пределните стойности на налягане на парата, 
приложими към други инсталации по КПКЗ.  По тази причина определението следва 
да се разгледа в член 52 и така да покрие инсталациите в обхвата на Глава V. 
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Изменение 114
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 3 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. „органичен разтворител“ означава 
всяко летливо органично съединение  , 
което се използва за някоя от 
следните цели: 

заличава се

a) самостоятелно или в комбинация с 
други реактиви, без да претърпява 
химическа промяна, за разтваряне на 
суровини, продукти или отпадъчни 
материали;
б) като почистващо средство за 
разтваряне на замърсители; 
в) като разтворител;
г) като дисперсионна среда;
д) като регулатор на вискозитета;
е) като регулатор на повърхностното 
напрежение;
ж) като пластификатор;
з) като консервант;

Or. en

Обосновка

Това определение за ЛОС е взето от член 52 от Директива 1999/13/ЕО за емисии от 
разтворители. То не следва да бъде разширявано за прилагане към цялото КПКЗ (член 
3), тъй като важи само за разтворителите и би предизвикало голямо объркване, ако 
се приложи във всички съоръжения по КПКЗ. Посочената пределна стойност на 
налягане на парата не отговаря на пределните стойности на налягане на парата, 
приложими към други инсталации по КПКЗ.  По тази причина определението следва 
да се разгледа в член 52 и така да покрие инсталациите в обхвата на Глава V. 
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Изменение 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 3 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

34a. "равнища на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники" означава обхвата на 
емисиите, получени чрез използване 
на най-добрите налични техники 
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ, при нормални 
експлоатационни условия, изразен 
като средни стойности за определен 
период от време.
Равнищата на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники, предоставят подходяща 
отправна точка, която да помага при 
определяне на нормите за допустими 
емисии в разрешителното и са 
различни от нормите за допустими 
емисии, тъй като последните трябва 
да отчитат и изискванията, свързани 
с мониторинга и съответствието, 
както и технически характеристики, 
географско местоположение и 
местните условия на околната среда 
на всяка конкретна инсталация.

Or. en

Обосновка

В някои ключови нови разпоредби от преработеното предложение на Комисията се 
споменават равнища на емисиите, които са свързани с най-добрите налични техники 
(РЕСНДНТ). Трябва да се изясни, че РЕСНДНТ и нормите за допустими емисии (НДЕ) 
са много различни концепции. Преработеното предложение на Комисията дава 
определение само за НДЕ. Поради това, в името на правната яснота, е необходимо да 
се въведе определение на РЕСНДНТ в предложението. Това определение е в духа на 
съдържанието на документа "Преглед и наръчник на референтните документи за 
най-добрите налични техники", публикуван от Комисията.



AM\746405BG.doc 45/83 PE412.169v02-00

BG

Изменение 116
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 3 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

34a. "общи правила със задължителна 
сила" означава пределно допустими 
стойности или други условия, 
дефинирани в закони, разпоредби или 
наредби за околната среда, на 
секторно равнище или в по-широк 
план, които биват посочени с 
намерението да бъдат използвани 
пряко за определяне на условия за 
разрешителни. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно определение на "общи правила със задължителна сила". 

Изменение 117
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 3 – точка 34 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

34a. "инсталации за извънредно 
ползване" означава всяка инсталация, 
която служи да гарантира при 
всякакви ситуации работата на 
основните апарати, спомагателните 
услуги, надзора над инсталацията, 
управлението на инсталациите за 
безопасност и повторното пускане на 
инсталацията – и по-конкретно на 
водни електроцентрали – в случай на 
прекъсване на електричеството или 
при отсъствие на външна мрежа.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е ново определение, за да се дефинира по-добре обхватът на дерогацията 
,въведена от Изменение 2 относно член 4 (изключване на инсталации за извънредно 
ползване от обхвата на разпоредбите, въведени от директивата).

Изменение 118
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Едно разрешително може да се отнася 
до две  или повече инсталации или 
отделни техни части, експлоатирани от 
един и същ оператор на една и съща или 
различни площадки  . 

2. Едно разрешително може да се отнася 
до две  или повече инсталации или 
отделни техни части, експлоатирани от 
един и същ оператор на една и съща или 
различни площадки  . 

Едно разрешително може да се 
отнася до една или повече 
функционално взаимосвързани 
инсталации или отделни техни 
части на различни площадки или до 
функционално взаимосвързани 
инсталации или техни части на една 
и съща площадка, експлоатирани от 
различни оператори.

В случай че разрешителното се отнася 
за две или повече инсталации, всяка от 
тях трябва да спазва изискванията на 
настоящата директива.

В случай че разрешителното се отнася 
за две или повече инсталации, всяка от 
тях трябва да спазва изискванията на 
настоящата директива.

Когато съществуват няколко 
оператори на различни инсталации 
или на различни части от 
инсталации на една и съща площадка, 
разрешителното може да посочва 
общи условия и правила за тези 
оператори.

Or. it
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Обосновка

Двете промени ще дадат възможност на държавите-членки да издават 
разрешителни, които отчитат вида на инсталациите и/или площадките на които те 
се намират, както и факта, че може да има няколко оператори, и така ще дадат 
възможност да се прецени цялостният ефект от една площадка или инсталация 
съвкупно и да се определят общи правила за различните оператори, като се има 
предвид, че могат да настъпят кумулативни ефекти и/или ефект на доминото.

Изменение 119
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Едно разрешително може да се отнася 
до две  или повече инсталации или 
отделни техни части, експлоатирани от 
един и същ оператор на една и съща или 
различни площадки  .

2. Едно разрешително може да се отнася
до една или повече инсталации или 
отделни техни части, експлоатирани от 
един и същ оператор на една и съща 
площадка. 

Or. nl

Обосновка

Добавянето на думите "различни площадки" не спомага за опростяване на 
законодателството. Това ще възпрепятства както организирането на публични 
проверки, така и оценките на въздействието върху околната среда. 

Изменение 120
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че разрешителното се отнася 
за две или повече инсталации, всяка от 
тях трябва да спазва изискванията на 
настоящата директива.

В случай че разрешителното се отнася 
за две или повече инсталации, всяка от 
тях поотделно трябва да спазва 
изискванията на настоящата директива.
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Or. en

Изменение 121
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задълженията, установени от 
настоящата директива, не се 
прилагат за инсталации за 
извънредна употреба съгласно 
определението в член 3, параграф 35 
от настоящата директива, 
включително газови инсталации и 
инсталации на течни горива.

Or. en

Обосновка

Инсталации за извънредна употреба (монтирани както в големи горивни инсталации, 
така и във водни електроцентрали) се изключват от обхвата на настоящата 
директива, тъй като тяхното ограничено функциониране няма значително 
въздействие върху равнището на емисиите. Освен това тази разпоредба би 
допринесла за намаляване на ненужния административен товар за водни 
електроцентрали, които не са обект на задълженията съгласно настоящата 
директива.

Изменение 122
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Оператори

Две или повече физически или 
юридически лица могат да бъдат 
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заедно оператори на инсталация или 
горивна инсталация, инсталация за 
изгаряне на отпадъци или инсталация 
за съвместно изгаряне на отпадъци, 
или да бъдат оператори на различни 
части от инсталациите.

Or. nl

Обосновка

Вж. изменението към член 3, точка 10. С цел изясняване на текста, текстът на член 
5 е преместен в определението за "оператор" в член 3, точка 10.

Изменение 123
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи издават 
съответното разрешително, ако
инсталацията съответства на 
изискванията на настоящата директива.

1. Без да се засягат други изисквания 
на национални законодателства или 
законодателството на Общността, 
компетентните органи издават 
съответното разрешително, съдържащо 
условията, които гарантират, че
инсталацията съответства на 
изискванията на настоящата директива

Or. de

Обосновка

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
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von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Изменение 124
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки вземат необходимите 
мерки, за да гарантират, че:

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че:

(1) операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното поне 
веднъж на дванадесет месеца;

a) операторите, които докладват 
съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 януари 2006 година за 
създаване на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на 
замърсители, предоставят на 
компетентния орган доклад за 
спазването на условията на 
разрешителното поне веднъж на всеки 
три години;
б) операторите, които не докладват 
съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 януари 2006 година за 
създаване на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на 
замърсители, предоставят при 
поискване от компетентния орган 
доклад за спазването на условията на 
разрешителното;

(2) операторът информира незабавно 
компетентния орган за всички 
инциденти или аварии със значително 
отрицателно въздействие върху 
околната среда.

в) операторът информира незабавно 
компетентния орган за всички 
инциденти или аварии със значително 
отрицателно въздействие върху 
околната среда.

__________
1 OВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1–17

Or. en
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Обосновка

Предложеното задължение за докладване относно спазването би имало 
непропорционално въздействие върху административния и регулаторен товар. 
Товарът би могъл да бъде намален лесно, като се въведе изискване, основано на риска. 
Например задължителното докладване би могло да бъде ограничено до оператори, 
които са също така подложени на изискване за докладване по Регламента за 
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. Това би поставило 
акцент върху основните замърсители. Допълнителни възможности са намаляването 
на честотата на докладване и насърчаването но разработването и ползването на 
инструменти за докладване на основата на ИКТ.

Изменение 125
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за 
спазване на условията на 
разрешителното поне веднъж на 
дванадесет месеца;

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва издаването на разрешителни да доведе до спазване на условията на 
разрешителните. Не е нужно да се докладва по това. 

Изменение 126
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното поне 

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното поне 
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веднъж на дванадесет месеца; веднъж на дванадесет месеца; след пет 
години, ако инсталацията е 
отговаряла на всички условия на 
разрешителното през всяка от тези 
години, периодът на докладване може 
да бъде удължен на 24 месеца;

Or. en

Обосновка

Изискванията за докладване биха могли да се намалят в някои случаи, за да се 
намалят бюрократичните усложнения. 

Изменение 127
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното поне 
веднъж на дванадесет месеца;

(1) операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното поне 
веднъж на три години; За горивни 
инсталации, обхванати от 
разпоредбите на Глава ІІІ и с 
номинална топлинна мощност, равна 
на или превишаваща 50 MW, и за 
инсталации, обхванати от 
разпоредбите на Глава ІV, докладът 
за спазването се представя веднъж 
годишно.
Първа алинея не се прилага за 
съоръжения за изгаряне на отпадъци 
и за съвместно изгаряне на отпадъци 
с номинален капацитет от под два 
тона на час. 

Or. en
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Обосновка

Времевата рамка за представяне на доклада се увеличава на три години, с изключение 
на случаите на по-големи горивни инсталации и съоръжения за изгаряне и за 
съвместно изгаряне на отпадъци. Съществуващият параграф 2 от член 12 от 
Директива 2000/76/EО не изисква от операторите на съоръжения за изгаряне на 
отпадъци с номинален капацитет от под два тона на час да дават годишен доклад. 
Що се отнася до подобни по-малки съоръжения, често експлоатирани от малки и 
средни предприятия, честотата на докладване от една година, както е предложена в 
член 8, е диспропорционална. Запазва се гореспоменатото изключение.

Изменение 128
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за 
спазване на условията на 
разрешителното поне веднъж на 
дванадесет месеца;

1. операторът изготвя доклад за 
спазване на условията на 
разрешителното поне веднъж на 
дванадесет месеца и осигурява достъп 
на компетентния орган до този 
доклад;

Or. nl

Обосновка

Една от целите на преразглеждането е да се намали административният товар за 
държавите-членки и бизнеса.  От тази гледна точка е достатъчно да бъде осигурен 
достъп до доклада за проверка.  

Изменение 129
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 

1. операторът предоставя на 
компетентния орган десетгодишен 
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на условията на разрешителното поне 
веднъж на дванадесет месеца;

отчет за спазване на условията на 
разрешителното;

Or. fr

Обосновка

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Изменение 130
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) операторът информира незабавно 
компетентния орган за всички 
инциденти или аварии със значително 
отрицателно въздействие върху 
околната среда.

(2) операторът информира незабавно 
компетентния орган за всички 
инциденти или аварии със значително 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравето на човека.

Or. pl

Изменение 131
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) операторът и компетентният 
орган  предприемат  необходимите
мерки, с които да гарантират
възстановяване на изпълнението на 

б) 
операторът предприема необходимите
мерки, с които да гарантира
възстановяване на изпълнението на 



AM\746405BG.doc 55/83 PE412.169v02-00

BG

условията  във възможно най-кратък 
срок.

условията  във възможно най-кратък 
срок.

Or. nl

Обосновка

Между оператора и компетентния орган трябва да се направи ясно разграничение по 
отношение на отговорността. Не може да съществува никакво намерение органът 
да бъде поставен наравно с оператора. 

Изменение 132
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Емисии на парникови газове

1. Когато емисиите на парникови 
газове от дадена инсталация са 
включени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО във връзка с 
дейност, осъществявана в тази 
инсталация, в разрешителното не се 
включва норма за допустими емисии
за преките емисии от този газ, освен 
ако не е необходимо да се гарантира, 
че няма да се предизвика значително 
замърсяване на местно равнище. 
2. За дейностите, изброени в 
приложение 1 към Директива 
2003/87/ЕО , държавите-членки могат 
да решат да не налагат изисквания, 
свързани с енергийната ефективност 
по отношение на горивни или други
инсталации, изпускащи  въглероден 
двуокис  на обекта.
3. При необходимост компетентните 
органи променят разрешителното по 
подходящ начин. 
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4. Параграфи 1—3 не се прилагат за 
инсталации, които временно са 
изключени от схемата за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността съгласно 
член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да включва пределно допустими стойности за СО2 за големи 
съоръжения за изгаряне.

Изменение 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Емисии на парникови газове

1. Когато емисиите на парникови 
газове от дадена инсталация са 
включени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО във връзка с 
дейност, осъществявана в тази 
инсталация, в разрешителното не се 
включва норма за допустими емисии
за преките емисии от този газ, освен 
ако не е необходимо да се гарантира, 
че няма да се предизвика значително 
замърсяване на местно равнище. 
2. За дейностите, изброени в 
приложение 1 към Директива 
2003/87/ЕО , държавите-членки могат 
да решат да не налагат изисквания, 
свързани с енергийната ефективност 
по отношение на горивни или други
инсталации, изпускащи  въглероден 
двуокис  на обекта.
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3. При необходимост компетентните 
органи променят разрешителното по 
подходящ начин. 
4. Параграфи 1—3 не се прилагат за 
инсталации, които временно са 
изключени от схемата за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността съгласно 
член 27 от Директива 2003/87/ЕО.

Or. en

Обосновка

Големите горивни инсталации допринасят до голяма степен за емисиите на 
въглероден диоксид и така за изменението на климата.  Схемата за търговия с 
емисии дава много полезна рамка за намаляване на парниковите газове в цялата 
икономическа система, но не изпраща достатъчно силен ценови сигнал, който да 
спира нови много големи отделни източници на въглероден диоксид да влизат в 
системата. Следователно е необходимо да се включат разпоредби, които налагат 
норми за допустими емисии във въздуха на въглероден диоксид в КПКЗ за нови големи 
инсталации. 

Изменение 134
Johannes Blokland

Предложение за директива
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Схеми за търговия с емисии

1. В периода преди приемането на 
правилата на Общността относно 
търговията с емисии за вещества, 
различни от парниковите газове, 
държавите-членки могат да изберат 
варианта търговия с емисии на 
основата на национални правила като 
алтернатива на включването на 
норми за допустими емисии в 
разрешителните, при следните 
условия:
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а) въпросните вещества са обект на 
регулация от страна на Директива 
2001/811 относно национални тавани 
за емисии;
б) спазва се член 19 от настоящата 
директива;
в) спазват се специалните разпоредби, 
посочени в глави ІІІ до VІ.
2. Държавите-членки информират 
Комисията за националните правила 
за търговия с емисии, приети 
съгласно параграф 1.
_______
1 OВ L 309, 27.11.2001 г. , стр. 22–30

Or. en

Обосновка

Подкрепя се инициативата на Комисията за създаване на европейски правила за 
търговия с емисии за вещества, различни от парниковите газове. Тази инициатива 
следва за предпочитане да бъде разработена по такъв начин, че европейските правила 
за търговия с емисии да влязат в сила едновременно с Директивата за КПКЗ. Ако 
това не е реално изпълнимо, Директивата за КПКЗ може да включи подобна 
разпоредба. В този случай съществуващите национални схеми за търговия с емисии 
биха могли да продължат да действат като пилотни или експериментални схеми в 
преходния период към европейски правила за търговия с емисии за вещества, различни 
от парниковите газове. 

Изменение 135
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 12 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. прилагане на  най-добрите налични 
техники;

2. равнищата на емисии 
съответстват на това, което е 
възможно да се постигне чрез 
прилагане на НДНТ;

Or. en
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Обосновка

Въпреки че това не е обозначено, в член 12, точка 2 се внася съществена промяна 
спрямо Директива 96/61/ЕО, която не изисква прилагане на НДНТ като такива. 
Текстът в преработения вариант противоречи на член 16, точка 2, съгласно която 
"нормите за допустими емисии ... се основават на най-добрите налични техники, без 
да предписват използване на каквито и да било техники или конкретни 

+технологии".

Изменение 136
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 12 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. предприемане на необходимите мерки 
за избягване на възможните рискове от 
замърсяване и привеждането на 
площадката, върху която е разположена 
инсталацията, в състоянието, описано
в член 23, параграфи 2 и 3,  след 
окончателното прекратяване на нейната 
експлоатация.

8. предприемане на необходимите мерки 
не само за избягване на възможните 
рискове от замърсяване, а също така за
привеждането на площадката, върху 
която е разположена инсталацията, в 
задоволително състояние, както е 
определено в член 23, параграфи 2 и 3,
след окончателното прекратяване на 
нейната експлоатация.

Or. en

Изменение 137
Urszula Krupa

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) характеристика на площадката, на 
която е разположена инсталацията;

г) характеристика на различните 
екологични елементи на площадката, 
на която е разположена инсталацията;

Or. pl
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Обосновка

Изменението има за цел да се оцени по-точно състоянието на площадката. Оценката 
на площадката се основава на оценка на отделните различни елементи на околната 
среда: води, въздух, почва, скали и т.н.

Изменение 138
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) доклад за базовата линия, в случай 
че е уместно; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладът за базовата линия следва да се изисква само за по-големи инсталации.

Изменение 139
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доклад за базовата линия, в случай че 
е уместно;

д) доклад относно условията на 
площадката на инсталацията, 
включително доклад за базовата линия 
съдържащ количествена и подробна 
информация за състоянието на 
почвата, включително 
биоразнообразието на почвата, и 
състоянието на подземните води;

Or. en
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Изменение 140
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доклад за базовата линия, в случай че 
е уместно;

д) доклад относно условията на 
площадката на инсталацията, 
включително доклад за базовата линия 
съдържащ количествена и подробна 
информация за състоянието на 
почвата, включително 
биоразнообразието на почвата, и 
състоянието на подземните води;

Or. en

Обосновка

Докладът за базовата линия е ключов елемент за функционирането на Директивата 
за КПКЗ съвместно с други политики в сферата на околната среда.  
Биоразнообразието на почвите е ефективен показател за здравето и качеството на 
почвите, който предоставя солидна основа за възстановителни дейности и оценка на 
задълженията на оператора съгласно принципа "замърсителят плаща", като 
предложеният доклад за базовата линия е предварително изискване.

Изменение 141
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) количеството опасни вещества 
или препарати, използвани в 
инсталацията, определени съгласно 
Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1967 г.

Or. en
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Обосновка

Разрешителното следва да включва списъка на опасните вещества, използвани в 
съответната инсталация, с цел да се осигури по-голяма прозрачност относно 
употребата на тези вещества и необходимата основа за определяне на условията на 
разрешителното.

Изменение 142
Robert Sturdy

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) мерките за предотвратяване и 
оползотворяване на генерираните от 
инсталацията отпадъци,

з) при необходимост, мерките за 
предотвратяване и оползотворяване на 
генерираните от инсталацията отпадъци,

Or. en

Обосновка

Спорно е дали тези мерки са абсолютно необходими по отношение на някои 
инсталации, като например горивните инсталации с входяща топлинна мощност 
между 20 MW и 50 MW (ако попадат в обхвата на преработената директива).  
Основният въпрос по отношение на тези инсталации е свързан с въздействието на 
емисиите върху въздуха и ние считаме, че е необходим  цялостен интегриран подход, 
който да включва мерки за предотвратяване и контрол на емисиите в почвата и 
водите (т.е. въздействието на отпадъците).

Изменение 143a
Riitta Myller

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) сравнение на експлоатацията на 
инсталацията с позоваване на 
съответния документ относно най-
добрите налични техники;
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Or. fi

Обосновка

Като се оповестява публично, такова сравнение би гарантирало, че приложените 
техники са най-подходящи за дадената цел.

Изменение 143б
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявлението за издаване на 
разрешително съдържа и нетехническо 
резюме на изискванията, посочени в 
алинея първа.

Заявлението за издаване на 
разрешително съдържа и нетехническо 
резюме на изискванията, посочени в 
алинея първа, както и доклад за 
базовата линия, в случай че е 
уместно.

Or. en

Обосновка

Докладът за базовата линия следва да се изисква само за по-големи инсталации.

Изменение 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ)

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ) и минимални 

изисквания

Or. en



PE412.169v02-00 64/83 AM\746405BG.doc

BG

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 всеки нов или 
актуализиран референтен документ 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.

Изменениеt 145
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ)

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ) и минимални 

изисквания

Or. de

Изменение 146
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ)

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ) и обмен на 

информация

Or. en
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Обосновка

Сливането и адаптирането на членове 14 и 29 е от изключително важно значение, за 
да се гарантира текущият процес на изготвяне и приемане на референтните 
документи за НДНТ. 

Изменение 147
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ)

Референтни документи за най-добри 
налични техники (НДНТ) и обмен на 

информация

Or. en

Обосновка

Член 29 се заличава – преместването му в тази част на текста е с цел подобряване на 
качеството на правните текстове. 

Правят се следните въведения с цел да се гарантира правилното функциониране на 
процеса на изготвяне на референтни документи и използването им в широк мащаб:

- необходимо е доставчиците на оборудване да бъдат по-добре представени, за да се 
осигури по-уравновесено представителство на заинтересованите страни в процеса;

- ролята на съществуващия форум за обмен на информация следва да бъде уточнена;

Комисията следва да изработи насоки за подобряване на процеса на събиране на данни 
от участниците;

- главите относно НДНТ на референтните документи следва да бъдат преведени, за 
да се гарантира по-ефективната им употреба.
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Изменение 148
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на информация, 
посочен в член 29.

1. Въз основа на резултатите от обмена 
на информация, посочен в член 29, 
референтните документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и потреблението 
и мониторинг,  мерките за
възстановяването на площадката след 
затваряне на инсталацията, както и 
най-новите техники, като се обръща 
специално внимание на критериите, 
изброени в приложение III. Комисията 
гарантира, че в рамките на обмена на 
информация по член 29 референтните 
документи за НДНТ се проверяват и, 
както е уместно, се актуализират.

2. Тези референтни документи за 
НДНТ описват по-специално най-
добрите налични техники, свързаните с 
тях равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването на 
площадката, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III. Комисията извършва 
преглед и актуализация на
референтните документи за НДНТ, 
както е уместно.

1а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1б, Комисията, след 
приключване на обмена на 
информация съгласно параграф 1, въз 
основа на референтния документ за 
НДНТ, определя мерки за 
ограничаване на емисиите (норми за 
допустими емисии, еквивалентни 
параметри или технически мерки), 
както и изисквания за мониторинг и 
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съответствие, като минимални 
изисквания за съответната дейност.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.
1б. Комисията адаптира приложения 
V, VI, VII и VIII чрез определяне на 
мерки за ограничаване на емисиите 
като минимални изисквания въз 
основа на съответните референтни 
документи за НДНТ.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.
1в. Преди комитетът по член 69, 
параграф 2 да вземе решение относно 
мерките по параграфи 1а и 1б, 
Комисията организира изслушване на 
съответните промишлени сектори и 
неправителствени организации и 
докладва относно резултатите от 
изслушването и начина, по който те 
са взети предвид.
1г. След като е представила на 
комитета съгласно член 69, параграф 
2 проект за мярка, която трябва да се 
предприеме съгласно параграфи 1а или 
1б и е определен срок за даване на 
становище съгласно член 5а, параграф 
2, изречение второ от Решение 
1999/468/ЕО, Комисията публикува 
референтния документ за НДНТ.

Or. de

Обосновка

Обменът на информация при изработване на референтните документи за НДНТ 
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(Севилски процес) се запазва.  Но Комисията предлага от референтния документ за 
НДНТ да се извеждат задължителни норми за допустими емисии, което би 
ограничило готовността на индустрията да се включи в процеса.   Затова при
определянето на норми, които, в качеството им на "европейска мрежа за сигурност", 
в никакъв случай не трябва да бъдат надхвърляни от дадена инсталация, се прилага 
процедура на комитология при консултация със заинтересованите страни.

Изменение 149
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на 
информация, посочен в член 29.

1. Комисията организира обмен на 
информация между Комисията, 
държавите-членки, съответните  
промишлени сектори и 
неправителствените организации, 
съдействащи за опазването на 
околната среда, с цел създаване и по 
целесъобразност, актуализиране на 
референтните документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Сливането и адаптирането на членове 14 и 29 е от изключително важно значение, за 
да се гарантира текущият процес на изготвяне и приемане на референтните 
документи за НДНТ. 

Изменение 150
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на информация, 

1. Комисията организира обмен на 
информация с държавите-членки, 
съответните сектори на 
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посочен в член 29. промишлеността, представени в 
равно съотношение от доставчици и 
оператори на промишлени системи, и 
неправителствените организации, 
съдействащи за опазването на 
околната среда, във връзка със 
следното:

а) характерните за инсталациите 
показатели, свързани с емисиите, 
замърсяването, потреблението и
естеството на суровините, 
използването на енергия или 
образуването на отпадъци;
б) най-добрите налични техники, 
които са използвани, свързания с тях 
мониторинг и тяхното развитие.
Комисията създава форум за обмен на 
информация, който включва 
държавите-членки, представители на 
съответните сектори на 
промишлеността и 
неправителствените организации, 
относно организирането на обмена на 
информация, посочен в параграф 1.
Комисията следва да изработи насоки 
относно обмена на информация, 
включително събирането на данни и 
определянето на съдържанието на 
референтните документи за НДНТ. 
Комисията публикува доклад за 
оценка. Докладът е достъпен в 
интернет.
1а. Като взема предвид становището, 
изразено от форума за обмен на 
информация, Комисията приема нови и 
актуализирани референтни документи 
за НДНТ, въз основа на резултатите от 
обмена на информация, посочен в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Член 29 се заличава – преместването му в тази част на текста е с цел подобряване на 
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качеството на правните текстове. 

Правят се следните въведения с цел да се гарантира правилното функциониране на 
процеса на изготвяне на референтни документи и използването им в широк мащаб:

- необходимо е доставчиците на оборудване да бъдат по-добре представени, за да се 
осигури по-уравновесено представителство на заинтересованите страни в процеса;

- ролята на съществуващия форум за обмен на информация следва да бъде уточнена;

Комисията следва да изработи насоки за подобряване на процеса на събиране на данни 
от участниците;

- главите относно НДНТ на референтните документи следва да бъдат преведени, за 
да се гарантира по-ефективната им употреба.

Изменение 151
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на информация, 
посочен в член 29.

1. След провеждането на редовни
консултации със заинтересованите 
страни, Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на информация, 
посочен в член 29.

Or. en

Обосновка

Обменът на информация при изработване на референтните документи за НДНТ 
(Севилски процес) следва да се запази непроменен.



AM\746405BG.doc 71/83 PE412.169v02-00

BG

Изменение 152
Caroline Jackson

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на информация, 
посочен в член 29.

1. Въз основа на резултатите от обмена 
на информация, посочен в член 29.

Or. en

Обосновка

Севилският процес следва да се запази непроменен. Целта на комплексното 
предотвратяване и контрола на замърсяването е опазването на околната среда. 
Концепцията на Европейската мрежа за сигурност би могла да бъде полезна, тъй 
като при нея се прави опит за създаване на последователна рамка, обхващаща всички 
държави-членки на ЕС: това би могло да включва програми за откриване на утечки и 
ремонт, разработени на европейско равнище. Невинаги е целесъобразно Комисията да 
установява норми за допустими емисии (НДЕ), тъй като в някои отрасли на 
промишлеността всеки производствен процес е различен. Следователно 
компетентният орган на държавите-членки трябва да има свободата да определя 
НДЕ.

Изменение 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на 
информация, посочен в член 29.

1. Комисията приема резултатите от 
обмена на информация, посочен в член 
29, като референтни документи за 
НДНТ. 

Or. en
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Обосновка

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Изменение 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4 и член 68, Комисията, въз 
основа на нови или актуализирани 
референтни документи за НДНТ, 
може, по целесъобразност, да внесе 
предложения за мерки за ограничаване 
на емисиите (норми за допустими 
емисии, еквивалентни параметри или 
технически мерки), както и 
изисквания за мониторинг и 
съответствие като минимални 
изисквания по отношение на 
съответната промишлена дейност. 
Комисията може да предложи да се 
установят минимални изисквания за 
конкретни вещества, които се 
очертават като повод за тревога и са 
от значение за съответната 
промишлена дейност.
Тези минимални изисквания отчитат 
практическите възможности на 
съответната промишленост в 
рамките на ЕС и по-специално, 
техническите характеристики, 
едноврeменното й въздействие върху 
различни компоненти на околната 
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среда и, по целесъобразност, 
определят преходни периоди за 
конкретните дейности. 
Предложенията относно такива 
минимални изисквания подлежат на 
секторна оценка на въздействието за 
целия ЕС, като се разглеждат 
различните ситуации във всички 
държави-членки.
При изготвянето на предложения 
относно минималните изисквания, 
Комисията се консултира със 
заинтересованите страни, 
участващи в обмена на информация, 
посочен в член 29. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. en

Обосновка

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.
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Изменение 155
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Обменът на информация обхваща 
най-малко следното: 
а) характерните за инсталациите 
показатели, свързани с емисиите, 
замърсяването, потреблението и 
естеството на суровините, 
използването на енергия или 
образуването на отпадъци; 
б) най-добрите налични техники, 
които са използвани, свързания с тях 
мониторинг и тяхното развитие.
1б. Тези референтни документи за 
НДНТ се изготвят въз основа на 
обмена на информация, посочен в член 
1 и като обръщат особено внимание 
на критериите, изброени в 
приложение III, описват по-
специално най-добрите налични 
техники, свързаните с тях равнища
на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването 
на площадката, както и най-новите 
техники. 
1в. Комисията приема и публикува 
новите и актуализирани референтни 
документи за НДНТ в съответствие с 
резултатите от обмена на 
информация, посочен в параграф 1. 

Or. en

Обосновка

Сливането и адаптирането на членове 14 и 29 е от изключително важно значение, за 
да се гарантира текущият процес на изготвяне и приемане на референтните 
документи за НДНТ. 
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Изменение 156
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение 
III. Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, както е 
уместно. 

2. Тези референтни документи за НДНТ 
се изготвят въз основа на обмена на 
информация, посочен в член 1 и като 
обръщат особено внимание на 
критериите, изброени в приложение 
III, описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники.

2а. Комисията приема и публикува 
новите и актуализирани референтни 
документи за НДНТ в съответствие с 
резултатите от обмена на 
информация, посочен в параграф 1. 

Or. en

Обосновка

Сливането и адаптирането на членове 14 и 29 е от изключително важно значение, за 
да се гарантира текущият процес на изготвяне и приемане на референтните 
документи за НДНТ. 

Изменение 157
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 2. Тези референтни документи за НДНТ 



PE412.169v02-00 76/83 AM\746405BG.doc

BG

описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, както е 
уместно. 

описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и
потреблението, свързаният
мониторинг, мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването на 
площадката, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III. Комисията или 
държавите-членки гарантират, че 
главите от референтните документи 
за НДНТ, съдържащи определенията 
за НДНТ, са достъпни на всички 
официални езици на Съюза.

Or. en

Обосновка

Член 29 се заличава – преместването му в тази част на текста е с цел подобряване на 
качеството на правните текстове. 

Правят се следните въведения с цел да се гарантира правилното функциониране на 
процеса на изготвяне на референтни документи и използването им в широк мащаб:

- необходимо е доставчиците на оборудване да бъдат по-добре представени, за да се 
осигури по-уравновесено представителство на заинтересованите страни в процеса;

- ролята на съществуващия форум за обмен на информация следва да бъде уточнена;

Комисията следва да изработи насоки за подобряване на процеса на събиране на данни 
от участниците;

- главите относно НДНТ на референтните документи следва да бъдат преведени, за 
да се гарантира по-ефективната им употреба.

Изменение 158
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
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налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, както е уместно. 

налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
след окончателното прекратяване на 
дейността на инсталацията, както и 
най-новите техники, като се обръща 
специално внимание на критериите, 
изброени в приложение III. Най-малко 
веднъж на всеки десет години, 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ.

Or. en

Обосновка

Обменът на информация при изработване на референтните документи за НДНТ 
(Севилски процес) следва да се запази непроменен.

Изменение 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването 
на площадката, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III. Комисията извършва 
преглед и актуализация на
референтните документи за НДНТ, 
както е уместно.

Такива референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Референтните документи за НДНТ се 
преглеждат и актуализират, по 
целесъобразност, в рамките на 
обмена на информация, посочен в член 
29. 

Or. en
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Обосновка

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Изменение 160
Caroline Jackson

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването 
на площадката, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III. Комисията извършва 
преглед и актуализация на 
референтните документи за НДНТ, 
както е уместно. 

2) Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и и
потреблението, свързаният с тях 
мониторинг, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III.

а) Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4 и член 68, Комисията, след 
приключване на обмена на 
информация съгласно параграф 1 и въз 
основа на референтния документ за 
НДНТ, може, като използва 
процедурата по съвместно вземане на 
решение, да предприеме по 
целесъобразност мерки за 
ограничаване на емисиите (напр. 
норми за допустими емисии, 
еквивалентни параметри или 
технически мерки), както и 
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изисквания за мониторинг и 
съответствие, като минимални 
изисквания за съответната дейност 
и над равнищата на емисиите, които 
са свързани с най-добрите налични 
техники (РЕСНДНТ).

б) Комисията съобразява части 1 и 2 
от приложение V, части 3, 4 и 5 от 
приложение VI, части 2, 3, 4 и 5 от 
приложение VII, както и части 1 и 3 
от приложение VIII, чрез определяне 
на мерки за ограничаване на емисиите 
като минимални изисквания въз 
основа на съответните референтни 
документи за НДНТ.
в) При изготвянето на 
предложението си, Комисията ще 
вземе предвид препоръките на 
Научния комитет по токсичността, 
екотоксичността и околната среда, 
държавите-членки, Европейския 
парламент, Европейската агенция за 
околна среда, изследователските 
програми на Общността, 
международните организации, 
включително организациите, 
представляващи малките и средни 
предприятия, европейските 
екологични организации, както и 
всяка друга информация по въпроса, 
която ѝ е предоставена.
г) При необходимост, Комисията 
извършва преглед и предлага мерки за 
ограничаване на емисиите.
д) В съответствие със своите 
задължения съгласно Директива 
85/337/ЕИО, изменена с Директива 
97/11/ЕО и Директива 2003/35/ЕО, 
относно оценката на въздействието 
върху околната среда, 
компетентният орган извършва 
оценка на въздействието на мерките 
за ограничаване на емисиите и 
определя конкретни норми за 
допустими емисии за всяка 
инсталация съгласно приложение ІІІ.
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Or. en

Обосновка

Севилският процес следва да се запази непроменен. Целта на комплексното 
предотвратяване и контрола на замърсяването е опазването на околната среда. 
Концепцията на Европейската мрежа за сигурност би могла да бъде полезна, тъй 
като при нея се прави опит за създаване на последователна рамка, обхващаща всички 
държави-членки на ЕС: това би могло да включва програми за откриване на утечки и 
ремонт, разработени на европейско равнище. Невинаги е целесъобразно Комисията да 
установява норми за допустими емисии (НДЕ), тъй като в някои отрасли на 
промишлеността всеки производствен процес е различен. Следователно 
компетентният орган на държавите-членки трябва да има свободата да определя 
НДЕ.

Изменение 161
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, както е уместно.

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, по 
целесъобразност, като приключва 
преразглеждането най-късно 7 години 
след публикуването на последния 
вариант. Комисията или държавите-
членки гарантират, че главите от 
референтните документи, посочени в 
член 20, които съдържат 
определенията за НДНТ, са достъпни 
на официалния език на компетентния 
орган по негово искане.
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Or. en

Обосновка

Референтните документи за НДНТ играят главна роля при определянето на НДНТ: 
преводът на най-важните глави на официалните езици на Европейския съюз е 
предпоставка за тяхното ефективно използване. Референтните документи за НДНТ 
отразяват динамичната концепция на техническия резултат, за който е било 
постигнато общо съгласие между различни технически експерти след 5-годишен 
процес; технологичната промяна следва се приема чрез по-систематична и редовна 
актуализация на референтните документи за НДНТ поне веднъж на всеки 7 години.

Изменение 162
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, както е уместно.

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и подземните 
води и възстановяването на площадката, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Комисията извършва преглед и 
актуализация на референтните 
документи за НДНТ, по 
целесъобразност, като приключва 
преразглеждането най-късно 7 години 
след публикуването на последния 
вариант. Комисията или държавите-
членки гарантират, че референтните 
документи за НДНТ са достъпни на 
всички официални езици на Съюза.

Or. en

Обосновка

Преводът на най-важните глави на референтните документи за НДНТ на 
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официалните езици на Европейския съюз е предпоставка за тяхното ефективно 
използване. Динамичният характер на технологичната промяна следва да бъде приет 
и отразен чрез по-систематична и редовна актуализация на референтните документи 
за НДНТ най-малко веднъж на всеки 7 години.

Изменение 163
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването 
на площадката, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III. Комисията извършва 
преглед и актуализация на 
референтните документи за НДНТ, 
както е уместно.

2. Тези референтни документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и мониторинг, 
както и най-новите техники, като се 
обръща специално внимание на 
критериите, изброени в приложение III. 
Референтните документи за НДНТ 
трябва да се прегжледат и 
актуализират, както е уместно, в 
рамките на обмена на информация, 
посочен в член 29.

Or. fr

Обосновка

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.
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Изменение 164
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се засягат разпоредбите на 
член 68, ако се установи потребност 
от действие на Общността, в 
частност за разрешаване на важна 
необходимост от опазване на 
околната среда или предотвратяване 
на нарушаване на конкуренцията на 
вътрешния пазар, Комисията, въз 
основа на документите за НДНТ, 
предлага мерки за ограничаване на 
емисиите (норми за допустими 
емисии, еквивалентни параметри или 
технически мерки), както и правила 
за мониторинг и съответствие като 
минимални изисквания за една или 
повече дейности, попадащи в обсега 
на настоящата глава. 

Or. en

Обосновка

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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