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Изменение 53
João Ferreira

Позиция на Съвета 
Съображение 2

Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно принципа „замърсителят 
плаща“ и принципа за 
предотвратяване на замърсяването за
да се предотврати, намали и, доколкото 
това е възможно, премахне 
замърсяването, произтичащо от 
промишлени дейности, е необходимо да 
се установи обща рамка за контрол на 
основните промишлени дейности, като 
се дава предимство на намесата при 
източниците на замърсяване и се 
осигурява разумно управление на 
природните ресурси. 

(2) За да се предотврати, намали и, 
доколкото това е възможно, премахне 
замърсяването, произтичащо от 
промишлени дейности, е необходимо да 
се установи обща рамка за контрол на 
основните промишлени дейности, като 
се гарантира, че отговорността се 
поема от операторите, в зависимост 
от специфичните особености на 
промишлените сектори и 
операторите, като се дава предимство 
на намесата при източниците на 
замърсяване и се осигурява разумно 
управление на природните ресурси. 

Or. pt

Изменение 54
Andres Perello Rodriguez

Позиция на Съвета 
Съображение 2

Позиция на Съвета Изменение

(2) Съгласно принципа „замърсителят 
плаща“ и принципа за предотвратяване 
на замърсяването за да се предотврати, 
намали и, доколкото това е възможно, 
премахне замърсяването, произтичащо 
от промишлени дейности, е необходимо 
да се установи обща рамка за контрол на 
основните промишлени дейности, като 
се дава предимство на намесата при 
източниците на замърсяване и се 
осигурява разумно управление на 
природните ресурси.

(2) Съгласно принципа „замърсителят 
плаща“ и принципа, за предотвратяване 
на замърсяването, за да се предотврати, 
намали и, доколкото това е възможно, 
премахне замърсяването, произтичащо 
от промишлени дейности, е необходимо 
да се установи обща рамка за контрол на 
основните промишлени дейности, като 
се дава предимство на намесата при 
източниците на замърсяване, като се 
осигурява разумно управление на 
природните ресурси и като се вземат 
предвид, когато това е необходимо, 
социално-икономическото положение 
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и специфичните местни особености 
на мястото, където се осъществява  
дейността..

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира подкрепата за установяване на 
обосновани изключения, вече предвидена в позицията на Съвета.

Изменение 55
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета 
Recital 2 a (new)

Позиция на Съвета Изменение

(2a) 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 разрешително 
или е регистрирана.  Общото 
използване на органични 
разтворители следва да бъде сведено 
до минимум.

Or. el

Изменение 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Позиция на Съвета 
Съображение 3

Позиция на Съвета Изменение

(3) Различните подходи за отделно (3) Различните подходи за отделно 
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контролиране на емисиите във въздуха, 
водите или почвата могат да насърчат 
по-скоро изместването на замърсяването 
от един към друг компонент 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 и почвата, към управлението на 
отпадъците, към енергийната 
ефективност и предотвратяването на 
аварии.

контролиране на емисиите във въздуха, 
водите или почвата могат да насърчат 
по-скоро изместването на замърсяването 
от един към друг компонент 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 и почвата, към управлението на 
отпадъците, към енергийната 
ефективност и предотвратяването на 
аварии, както и да се създадат равни 
условия на конкуренция в Европейския 
съюз, посредством уеднаквяване на 
изискванията за свързаните с 
околната среда показатели по 
отношение на промишлените 
инсталации.

Or. de

Обосновка

Едва когато всички промишлени инсталации в ЕС започнат да отговарят на 
основаните на НДНТ екологични стандарти, ще може да бъде постигнато по-
високо равнище на опазване на околната среда, без да се стига до нарушаване 
на конкуренцията в рамките на ЕС. 

Изменение 57
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета 
Съображение 5

Позиция на Съвета 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 
разрешително или е регистрирана. 

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 
разрешително или е регистрирана. 
Общото използване на органични 
разтворители следва да бъде сведено 
до минимум.
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Or. en

Изменение 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета 
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9)  За да се избегне двойно 
регламентиране, разрешителното за 
инсталация, която попада в обхвата на 
Директива 2003/87/ ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, не следва да включва норма 
за допустими преки емисии на 
парникови газове, посочени в 
приложение І към тази директива, 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.

(9)  За да се избегне двойно 
регламентиране, разрешителното за 
инсталация, която попада в обхвата на 
Директива 2003/87/ ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, не е необходимо  да 
включва норма за допустими преки 
емисии на парникови газове, посочени в 
приложение І към тази директива, 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.

Or. en

Обосновка

Изменение, отговарящо на член 66, параграф 2, буква г), (i) за правна яснота в 
съответствие с член 193 от ДФЕС, законите на Съюза не възпрепятстват 
държавите-членки да прилагат по-строги изисквания по отношение на 
емисиите на парникови газове и (ii) за да се даде възможност на онези 
държави-членки, които са пожелали да прилагат такива изисквания, да 
направят това в рамките на комплексното разрешително, издадено по силата 
на настоящата директива. След първото четене в ЕП, Обединеното кралство, 
Нидерландия и Комисията са посочили различни правни тълкувания на член 9, 
параграф 1.
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Изменение 59
João Ferreira

Позиция на Съвета
Съображение 9

Позиция на Съвета Изменение

(9) За да се избегне двойно 
регламентиране, разрешителното за 
инсталация, която попада в обхвата на 
Директива 2003/87/ ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, не следва да включва норма 
за допустими преки емисии на 
парникови газове, посочени в 
приложение І към тази директива, 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. 

(1) OJ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(9) За да се избегне двойно 
регламентиране, разрешителното за 
инсталация, която попада в обхвата на 
Директива 2003/87/ ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността, би могло да включва, ако 
държавата-членка реши така, норма 
за допустими преки емисии на 
парникови газове, посочени в 
приложение І към тази директива, 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. 

(1) OJ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

Or. pt

Изменение 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Позиция на Съвета
Съображение 9 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(9a) Съгласно член 193 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, настоящата директива по 
никакъв начин не може да попречи на 
държавите-членки да запазят или да 
въведат по-строги защитни мерки, 
например изисквания относно 
емисиите на парникови газове за 
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инсталации, обхванати от 
Приложение І към Директива 
2003/87/ЕО, при условие че тези мерки 
са съвместими с договорите и 
Комисията е била уведомена.

Or. en

Обосновка

От първото четене насам, в няколко държави-членки се породиха дебати 
относно приемането на правила за емисиите на CO2 от нови топлоцентрали. 
Бяха изразени различни мнения относно съвместимостта на подобни мерки със 
законодателството на ЕС. Следователно  оправдано е това да бъде пояснено 
посредством изменение, съгласно член 66, параграф 2, буква г) от Правилника 
за дейността на Европейския парламент, „за да се отчете съществуването на 
ново фактическо или правно положение, което е възникнало след първото 
четене”.

Изменение 61
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета 
Съображение 11

Позиция на Съвета Изменение

(11) Разрешителните следва да включват 
всички мерки необходими за постигане 
на високо равнище на опазване на 
околната среда в нейната цялост и да 
гарантират, че инсталацията се 
експлоатира в съответствие с 
общите принципи, регулиращи 
основните задължения на 
операторите. Разрешителните 
следва също да включват нормите за 
допустими емисии на замърсяващи 
вещества или еквивалентни 
параметри или технически мерки, 
целесъобразни изисквания за опазване 
на почвата и подпочвените води и
изисквания за мониторинг. Условията 
на разрешителните следва да бъдат 
определени въз основа на най-добрите 
налични техники.

(11) Разрешителните следва да включват 
всички мерки необходими 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, изисквания за 
мониторинг, а също и списък на 
използваните опасни вещества или 
препарати, определени съгласно 
Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1967 г. за сближаването на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби 
относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на 
опасни вещества(1). Условията на 
разрешителното следва да бъдат 



9/84

определени въз основа на най-добрите 
налични техники;
______________
(1) ОВ L 196, 16.8. 1967 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Съображение 15

Позиция на Съвета Изменение

(15)  За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, когато 
прилагането на равнища на емисии, 
свързани с най-добрите налични 
техники, би довело до несъразмерно 
високи разходи в сравнение с ползите 
за околната среда, компетентните 
органи следва да имат правото да 
определят нормите за допустими 
емисии, които се отклоняват от тези 
равнища. Тези отклонения следва да се 
правят въз основа на оценка, която 
взема предвид ясно определени 
критерии. Нормите за допустими 
емисии, посочени в настоящата 
директива, следва да не се надвишават. 
Във всеки случай следва да не се 
допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на околната 
среда в нейната цялост.

(15)  За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, когато 
прилагането на равнища на емисии, 
свързани с най-добрите налични 
техники, би довело до значително 
отрицателно едновременно 
въздействие върху няколко елемента 
от околната среда , компетентните 
органи следва да имат правото да 
определят нормите за допустими 
емисии, които се отклоняват от тези 
равнища. Тези отклонения следва да са 
съобразени с комплексния подход, да 
се основават на подробна техническа 
оценка, която взема предвид ясно 
определени критерии и следва да са 
ограничени във времето. Нормите за 
допустими емисии, посочени в 
настоящата директива, следва да не се 
надвишават. Във всеки случай следва да 
не се допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на околната 
среда в нейната цялост.

Or. en

Обосновка

Изменение на ново съображение, въведено от Съвета.
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Изменение 63
Andres Perello Rodriguez

Позиция на Съвета 
Съображение 15

Позиция на Съвета Изменение

(15) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, когато 
прилагането на равнища на емисии, 
свързани с най-добрите налични 
техники, би довело до несъразмерно 
високи разходи в сравнение с ползите за 
околната среда, компетентните органи 
следва да имат правото да определят 
нормите за допустими емисии, които се 
отклоняват от тези равнища. Тези 
отклонения следва да се правят въз 
основа на оценка, която взема предвид 
ясно определени критерии. Нормите за 
допустими емисии, посочени в 
настоящата директива, следва да не се 
надвишават. Във всеки случай следва да 
не се допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на околната 
среда в нейната цялост.

(15) За да бъдат отчетени някои 
специфични обстоятелства, когато 
прилагането на равнища на емисии, 
свързани с най-добрите налични 
техники, би довело до несъразмерно 
високи разходи и особено 
неблагоприятни социално-
икономически последици в сравнение с 
ползите за околната среда, 
компетентните органи следва да имат 
правото да определят нормите за 
допустими емисии, които се отклоняват 
от тези равнища. Тези отклонения 
следва да се правят въз основа на 
оценка, която взема предвид ясно 
определени критерии. Нормите за 
допустими емисии, посочени в 
настоящата директива, следва да не се 
надвишават. Във всеки случай следва да 
не се допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на околната 
среда в нейната цялост.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира подкрепата за установяване на 
обосновани изключения, вече предвидена в позицията на Съвета.
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Изменение 64
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета 
Съображение 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) Разпространението на оборски 
тор допринася значително за 
емисиите на замърсители във въздуха 
и водата. С оглед постигане на 
целите, заложени в Тематичната 
стратегия за замърсяването на 
въздуха и в правото на Съюза за 
опазване на водите, Комисията 
трябва да преразгледа 
необходимостта от въвеждане на 
най-подходящите начини на контрол 
на тези емисии чрез прилагане на най-
добрите налични техники.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази допълнителна клауза за преразглеждане е ненужна. Ако в бъдеще възникне 
необходимост от подобни разпоредби, Европейската комисия може да 
извърши преглед на директивата по всяко време. Изпълнението на 
директивата за нитратите на равнище държави-членки вече доведе до 
рестриктивна и усложнена политика по отношение на наторяването.

Изменение 65
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета 
Съображение 19

Позиция на Съвета Изменение

(19) Интензивното отглеждане на 
птици и говеда допринася значително 
за емисиите на замърсители във 
въздуха и водата. С оглед постигане 
на целите, заложени в Тематичната 
стратегия за замърсяването на 
въздуха и в правото на Съюза за 
опазване на водите, Комисията 
трябва да преразгледа 

заличава се
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необходимостта от определяне на 
диференцирани прагови стойности за 
капацитет за различните видове 
птици, за да определи обхвата на 
настоящата директива и да 
преразгледа необходимостта от 
въвеждане на най-подходящите 
начини на контрол на емисиите от 
инсталациите в говедовъдството.

Or. en

Обосновка

Тази допълнителна клауза за преразглеждане е ненужна. Ако в бъдеще възникне 
необходимост от подобни разпоредби, Европейската комисия може да 
извърши преглед на директивата по всяко време. Освен това разширяването на 
обхвата на настоящата директива не е пропорционално на възможното 
въздействие върху околната среда, което тези дейности могат да окажат. 

Изменение 66
Esther de Lange

Позиция на Съвета 
Съображение 21

Позиция на Съвета Изменение

(21) В конкретни случаи, когато при 
преразглеждане и актуализиране на 
разрешителното се установи, че за 
въвеждане на новите най-добри налични 
техники може да се окаже необходим 
срок, по-дълъг от пет години след 
публикуване на решение относно 
заключенията за НДНТ, компетентните 
органи могат да заложат по-дълъг срок в 
условията на разрешителното, ако това е 
оправдано въз основа на критериите, 
посочени в настоящата директива.

(21) В конкретни случаи, като тези, 
отнасящи се до съществуващи 
инсталации с дългосрочни 
инвестиционни цикли, когато при 
преразглеждане и актуализиране на 
разрешителното се установи, че за 
въвеждане на новите най-добри налични 
техники може да се окаже необходим 
срок, по-дълъг от пет години след 
публикуване на решение относно 
заключенията за НДНТ, компетентните 
органи могат да заложат по-дълъг срок в 
условията на разрешителното, ако това е 
оправдано въз основа на критериите, 
посочени в настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Като се имат предвид инвестиционните цикли, необходимо е определянето на 
разумни срокове за съобразяването с референтните документи за НДНТ от 
страна на съществуващи инсталации. 

Изменение 67
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Съображение 21

Позиция на Съвета Изменение

(21) В конкретни случаи, когато при 
преразглеждане и актуализиране на 
разрешителното се установи, че за 
въвеждане на новите най-добри налични 
техники може да се окаже необходим 
срок, по-дълъг от пет години след 
публикуване на решение относно 
заключенията за НДНТ, компетентните 
органи могат да заложат по-дълъг срок в 
условията на разрешителното, ако това е 
оправдано въз основа на критериите, 
посочени в настоящата директива.

(21) В конкретни случаи, когато при 
преразглеждане и актуализиране на 
разрешителното се установи, че за 
въвеждане на новите най-добри налични 
техники може да се окаже необходим 
срок, по-дълъг от пет години след 
публикуване на решение относно 
заключенията за НДНТ, компетентните 
органи могат да заложат по-дълъг срок в 
условията на разрешителното, ако това е 
оправдано, например за да се вземат 
под внимание инвестиционните 
цикли, въз основа на критериите, 
посочени в настоящата директива. Все 
пак, както и при отклоненията от 
съответстващите на най-добрите 
налични техники равнища на 
емисиите, компетентните органи ще 
направят достояние на 
обществеността причините, 
оправдаващи удължаването на срока.  

Or. en

Обосновка

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the 
economic viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best 
available techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document 
(cf. the BREF “Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the 
general time period of five years as provided for by Article 21 of the Position will 
have to be regarded. However the characteristics of certain individual installations 
may justify a distinguished time period. This Amendment is admissible because the 
Commission’s proposal did not contain such a provision. 
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Изменение 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Позиция на Съвета 
Съображение 23

Позиция на Съвета Изменение

(23) За да се гарантира, че работата на 
дадена инсталация не влошава 
качеството на почвата и подземните 
води, чрез доклад за базовата линия е 
необходимо да се установи състоянието 
на заразяването на почвата и 
подземните води. Докладът за базовата 
линия следва да бъде практичен 
инструмент, който позволява, доколкото 
е възможно, количествено сравнение 
между състоянието на площадката, 
описано в този доклад, и състоянието на 
площадката след окончателното 
приключване на дейностите, за да се 
определи дали има значително 
увеличение на замърсяването на почвата 
или подземните води. Във връзка с това 
докладът за базовата линия следва да 
съдържа информация, включваща 
съществуващите данни за измерванията 
в почвата и подземните води и данни от 
предишни измервания, свързани с 
предишна експлоатация на площадката.

(23) За да се гарантира, че работата на 
дадена инсталация не влошава 
качеството на почвата и подземните 
води, чрез доклад за базовата линия е 
необходимо да се установи състоянието 
на заразяването на почвата и 
подземните води. Докладът за базовата 
линия следва да бъде практичен 
инструмент, който позволява, доколкото 
е възможно, сравнение между 
състоянието на площадката, описано в 
този доклад, и състоянието на 
площадката след окончателното 
приключване на дейностите, за да се 
определи дали има значително 
увеличение на замърсяването на почвата 
или подземните води. Във връзка с това 
докладът за базовата линия следва да 
съдържа информация, включваща 
съществуващите данни за измерванията 
в почвата и подземните води и данни от 
предишни измервания, свързани с 
предишна експлоатация на площадката.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с изменение 2 на член 22, параграф 2.
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Изменение 69
João Ferreira

Позиция на Съвета 
Съображение 24

Позиция на Съвета Изменение

(24) В съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, когато се 
оценява степента на значимост на 
замърсяването на почвата и 
подземните води, причинено от 
оператора, което задейства 
задължението площадката да бъде 
приведена в състоянието, описано в 
доклада за базовата линия, държавите-
членки следва да вземат предвид 
условията на разрешителното, които са 
били в сила по време на 
осъществяването на съответната 
дейност, превантивните мерки срещу 
замърсяването, приети за съоръжението, 
и съответното увеличение на 
замърсяването в сравнение с тежестта 
на замърсяване, определена в доклада за 
базовата линия. Отговорността за 
замърсяване, непричинено от оператора, 
е предмет на съответното национално и, 
където е приложимо, съответното право 
на Съюза. 

(24) Предвид необходимостта да се 
гарантира, че експлоатацията на 
дадена инсталация няма да доведе до
значително влошаване качеството на 
почвата и подземните води, 
необходимо е осъществяването на 
оценка на равнищата на причиненото 
от оператора замърсяване на почвата 
и подземните води, с оглед 
изпълнението на задължението 
площадката да бъде приведена в 
състоянието, описано в доклада за 
базовата линия. В рамките на тази 
процедура държавите-членки следва да 
вземат предвид условията на 
разрешителното, които са били в сила 
по време на осъществяването на 
съответната дейност, превантивните 
мерки срещу замърсяването, приети за 
съоръжението, и съответното 
увеличение на замърсяването в 
сравнение с тежестта на замърсяване, 
определена в доклада за базовата линия. 
Отговорността за замърсяване, 
непричинено от оператора, е предмет на 
съответното национално и, където е 
приложимо, съответното право на 
Съюза. 

Or. pt
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Изменение 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Позиция на Съвета 
Съображение 24

Позиция на Съвета Изменение

(24) В съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, когато се
оценява степента на значимост на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, причинено от оператора, което 
задейства задължението площадката да 
бъде приведена в състоянието, описано 
в доклада за базовата линия, държавите-
членки следва да вземат предвид 
условията на разрешителното, които са 
били в сила по време на 
осъществяването на съответната 
дейност, превантивните мерки срещу 
замърсяването, приети за съоръжението, 
и съответното увеличение на 
замърсяването в сравнение с тежестта 
на замърсяване, определена в доклада за 
базовата линия. Отговорността за 
замърсяване, непричинено от оператора, 
е предмет на съответното национално и, 
където е приложимо, съответното право 
на Съюза.

(24) В съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, когато се 
оценява степента на значимост на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, причинено от оператора, което 
задейства задължението площадката да 
бъде приведена в състоянието, описано 
в доклада за базовата линия, държавите-
членки следва да вземат предвид 
условията на разрешителното, които са 
били в сила по време на 
осъществяването на съответната 
дейност, превантивните мерки срещу 
замърсяването, приети за съоръжението, 
и съответното увеличение на 
замърсяването в сравнение с тежестта 
на замърсяване, определена в доклада за 
базовата линия. Отговорността за 
замърсяване, непричинено от оператора, 
е предмет на съответното национално и, 
където е приложимо, съответното право 
на Съюза. Необходимо е изготвянето 
на ново или преразглеждане на 
съществуващо законодателство на 
ЕС в областта на опазването на 
почвата и подземните води, без това 
да засяга разпоредбите на 
настоящата директива.  

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите на ЕС в областта на опазването на почвата и подземните води, 
които ще бъдат приемани в бъдеще, следва да се ръководят от обща логика.
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Изменение 71
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета 
Съображение 27

Позиция на Съвета Изменение

(27) Изгарянето на гориво в 
инсталации с номинална входяща 
топлинна мощност под 50 MW 
допринася значително за емисиите на 
замърсители във въздуха. С оглед 
постигане на целите, заложени в 
Тематичната стратегия за 
замърсяването на въздуха, Комисията 
трябва да преразгледа 
необходимостта от въвеждане на 
най-подходящите начини на контрол 
на емисиите от такива инсталации

заличава се

Or. it

Обосновка

Инсталации с входяща топлинна мощност под 50 MW не допринасят в 
значителна степен за емисиите. Освен това не разполагаме с референтни 
документи за НДНТ

Изменение 72
Jutta Haug

Позиция на Съвета
Съображение 29

Позиция на Съвета Изменение

(29) Комисията следва да преразгледа 
необходимостта от създаване на норми 
за допустими емисии, обхващащи целия 
Съюз, както и необходимостта от 
изменение на нормите за допустими 
емисии, посочени в приложение V за 
определени големи горивни инсталации, 
като вземе предвид преразглеждането и 
актуализирането на съответните 
референтни документи за НДНТ. В този 
контекст Комисията следва да отчете 
особеностите на енергийните системи 

(29) Комисията следва да преразгледа 
необходимостта от създаване на норми 
за допустими емисии, обхващащи целия 
Съюз, както и необходимостта от 
изменение на нормите за допустими 
емисии, посочени в приложение V за 
определени големи горивни инсталации, 
като вземе предвид преразглеждането и 
актуализирането на съответните 
референтни документи за НДНТ. В този 
контекст Комисията следва да отчете 
особеностите на енергийните системи 
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на рафинериите. на рафинериите. За тези инсталации 
ще продължат да се прилагат 
съществуващите норми за допустими 
емисии, предвидени от Директива
2001/80/ЕО, до евентуалното 
приемане на нови норми посредством 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en

Обосновка

С оглед на правната яснота е необходимо  отново да се изтъкне, че за тези 
инсталации съществуващите разпоредби, предвидени от Директива 
2001/80/EО,  са включени в различни части на настоящия законодателен 
проект.

Изменение 73
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета 
Съображение 29 

Позиция на Съвета Изменение

(29) Комисията следва да преразгледа 
необходимостта от създаване на норми 
за допустими емисии, обхващащи целия 
Съюз, както и необходимостта от 
изменение на нормите за допустими 
емисии, посочени в приложение V за 
определени големи горивни инсталации, 
като вземе предвид преразглеждането и 
актуализирането на съответните 
референтни документи за НДНТ. В този 
контекст Комисията следва да отчете 
особеностите на енергийните системи 
на рафинериите.

(29) Комисията следва да преразгледа 
необходимостта от създаване на норми 
за допустими емисии, обхващащи целия 
Съюз, както и необходимостта от 
изменение на нормите за допустими 
емисии, посочени в приложение V за 
определени големи горивни инсталации, 
като вземе предвид преразглеждането и
актуализирането на съответните 
референтни документи за НДНТ. В този 
контекст Комисията следва да отчете 
особеностите на енергийните системи 
на рафинериите. За инсталации от 
този тип нормите за допустими 
емисии, установени съгласно 
Директива 2001/80/ЕО, ще
продължат да се прилагат докато се 
преразгледат референтните 
документи за НДНТ в съответствие с 
настоящата директива.
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Or. it

Обосновка

Установените съгласно Директива 2001/80/EО норми за допустими емисии се
споменават няколко пъти в предложената преработена версия. В интереса на 
правната сигурност е за предпочитане да се уточни намерението, намиращо 
се в основата на общата позиция. 

Изменение 74
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета 
Съображение 30

Позиция на Съвета Изменение

(30) Поради характеристиките на някои 
местни твърди горива, за горивни 
инсталации, които изгарят такива 
горива, е по-уместно да се прилагат 
минимални степени на десулфуризация 
отколкото норми за допустими емисии 
за серен диоксид. Освен това, тъй като 
специфичните характеристики на 
нефтения битум може да не позволят 
прилагането на същите техники за 
намаляване на количеството на сярата 
или постигането на същата ефективност 
по отношение на десулфуризацията, 
както при другите горива, за 
инсталациите, използващи този вид 
гориво, е уместно да се предвиди малко 
по-ниска минимална степен на 
десулфуризация.

(30) Поради характеристиките на някои 
местни твърди горива, за горивни 
инсталации, които изгарят такива 
горива, е по-уместно да се прилагат 
минимални степени на десулфуризация 
отколкото норми за допустими емисии 
за серен диоксид. Освен това, тъй като 
специфичните характеристики на 
нефтения битум може да не позволят 
прилагането на същите техники за 
намаляване на количеството на сярата 
или постигането на същата ефективност 
по отношение на десулфуризацията, 
както при другите горива, за 
инсталациите, използващи този вид 
гориво, е уместно да се предвиди малко 
по-ниска минимална степен на 
десулфуризация. Тъй като 
специфичните характеристики на 
местните твърди горива, съдържащи 
по-малко от 10 % летливи вещества, 
може да не позволяват зачитането 
на пределно допустимите стойности 
на емисиите за NOx, уместно е 
установяването на по-висока 
минимална степен на пределно 
допустимите стойности на 
емисиите за NOx.

Or. en
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Изменение 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Позиция на Съвета 
Съображение 37 

Позиция на Съвета Изменение

(37) За да се предотврати, намали и, 
доколкото е възможно, премахне 
замърсяването, произтичащо от 
промишлени дейности, по най-
рентабилен начин, като се осигури
висока степен на защита на околната 
среда като цяло, по-специално чрез 
прилагане на НДНТ, биха могли да се 
разгледат възможностите за пазарни 
инструменти като търговия с емисии 
на азотни оксиди и серен диоксид. 

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това съображение не бива да бъде включвано в директивата, тъй като 
обезсмисля заключенията на осъществяващото се в момента по поръчка на 
Комисията изследване от специализирана консултантска фирма. Не бива да се 
въвежда пазарна система за замърсители като например азотни оксиди и  
серен диоксид, тъй като това ще бъде в разрез с европейския подход по 
отношение на националните тавани за емисии. 

Изменение 76
João Ferreira

Позиция на Съвета 
Съображение 37 

Позиция на Съвета Изменение

(37) За да се предотврати, намали и, 
доколкото е възможно, премахне 
замърсяването, произтичащо от 
промишлени дейности, по най-
рентабилен начин, като се осигури 
висока степен на защита на околната 
среда като цяло, по-специално чрез 

(37) За да се предотврати, намали и, 
доколкото е възможно, премахне 
замърсяването, произтичащо от 
промишлени дейности, по най-
рентабилен, справедлив и ефикасен
начин, като се осигури висока степен на 
защита на околната среда като цяло, по-
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прилагане на НДНТ, биха могли да се 
разгледат възможностите за пазарни 
инструменти като търговия с емисии 
на азотни оксиди и серен диоксид. 

специално чрез прилагане на НДНТ, 
биха могли да се разгледат 
възможностите за гарантиране на 
пълен достъп и финансиране за 
микропредприятия и МСП за 
тяхното местонахождение и 
актуализиране. 

Or. pt

Изменение 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета 
Съображение 39 

Позиция на Съвета Изменение

(39) За да може разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат 
адаптирани към научно- техническия 
прогрес въз основа на най-добрите 
налични техники, на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора по отношение на 
адаптирането на някои части от 
приложения V, VІ и VII към научно-
техническия прогрес. За 
инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне 
на отпадъци това може да включва 
установяването на критерии за 
разрешаване на дерогации от 
постоянния мониторинг на общото 
количество на емисиите на прах. От 
особено значение е Комисията да се 
консултира с експерти по време на 
подготвителната работа в 
съответствие с ангажиментите, 
поети в Съобщение на Комисията от 
9 декември 2009 г. относно 
прилагането на член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

(39) За да може разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат
адаптирани към научно- техническия 
прогрес въз основа на най-добрите 
налични техники, на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от ДФЕС по отношение на 
приемането на заключенията на 
НДНТ и съобразяване на нормите за 
допустими емисии и правилата за 
мониторинг и съответствие, 
съгласно настоящата директива, със 
заключенията на НДНТ.

Or. en
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Обосновка

Изменение на ново съображение, въведено от Съвета.

Изменение 78
Richard Seeber

Позиция на Съвета 
Съображение 39

Позиция на Съвета Изменение

(39) За да може разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат 
адаптирани към научно- техническия 
прогрес въз основа на най-добрите 
налични техники, на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора по отношение на 
адаптирането на някои части от 
приложения V, VІ и VII към научно-
техническия прогрес. За инсталациите 
за изгаряне на отпадъци или за 
съвместно изгаряне на отпадъци това 
може да включва установяването на 
критерии за разрешаване на дерогации 
от постоянния мониторинг на общото 
количество на емисиите на прах. От 
особено значение е Комисията да се 
консултира с експерти по време на 
подготвителната работа в 
съответствие с ангажиментите, 
поети в Съобщение на Комисията от 
9 декември 2009 г. относно 
прилагането на член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

(39) За да може разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат 
адаптирани към научно- техническия 
прогрес въз основа на най-добрите 
налични техники, на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора по отношение на 
адаптирането на някои части от 
приложения V, VІ и VII към научно-
техническия прогрес. За инсталациите 
за изгаряне на отпадъци или за 
съвместно изгаряне на отпадъци това 
може, наред с другото, да включва 
установяването на критерии за 
разрешаване на дерогации от 
постоянния мониторинг на общото 
количество на емисиите на прах. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на равнище ескперти.

Or. en

Обосновка

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration 
plants other derogations should be considered as long as adequate in terms of 
environmental protection. This may lead to a further reduction of unnecessary 
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administrative burden notably for SMEs, which are strongly affected by the provisions 
of Chapter IV as that chapter is not subject to a de-minimis-threshold. During the 
preparatory phase of the adoption of delegated acts it is essential that the 
Commission ensures the broad involvement of experts from the Member States, 
industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Изменение 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета 
Съображение 39 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(39a) С цел да позволи разпоредбите в 
настоящата директива да бъдат 
допълвани или изменяни с оглед 
гарантиране на последователното 
изпълнение в ЕС на най-добрите 
налични техники, както е описано в 
референтните документи за НДНТ, 
на Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС по отношение на 
определянето на конкретни критерии 
за отклоняване, в изключителни 
случаи,  от равнищата на емисиите, 
свързани с най-добрите налични 
техники.  

Or. en

Изменение 80
Richard Seeber

Позиция на Съвета 
Съображение 39 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(39a) С цел справяне с нарушенията 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар или със значими 
екологични проблеми, Комисията ще 
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представя предложения, основаващи 
се на оценка на прилагането на най-
добрите налични техники от страна 
на някои дейности или на 
въздействието на тези дейности 
върху околната среда като цяло, за 
минимални изисквания за норми за 
допустими емисии и  за мониторинг и 
съответствие, приложими за целия 
Съюз. 

Or. en

Изменение 81
Edite Estrela

Позиция на Съвета 
Съображение 39 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(39a) С цел да позволи разпоредбите 
на настоящата Директива да бъдат 
адаптирани към резултатите от 
оценката на Комисията относно 
нуждата от минимални изисквания 
на равнище ЕС за нормите за 
допустими емисии и правилата за 
мониторинг и съответствие за 
определени дейности в рамките на 
съответните заключения на НДНТ, 
Комисията следва да внесе 
предложение пред Европейския 
парламент и Съвета, съгласно член 
294 от ДФЕС.

Or. pt

Обосновка

Евентуалното включване на концепцията за „мрежа за сигурност” в 
предложението за директива следва да се извърши съгласно процедурата за 
съвместно вземане на решения, за да се осигури максимално участие на всички 
заинтересовани страни. 
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Изменение 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 2

Позиция на Съвета 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, да 
предизвикат увреждане на 
екосистемите или материалните 
ценности, да ограничат или 
предотвратят възможностите за 
използване на полезните качества на 
околната среда и останалите нейни 
законосъобразни ползвания;

Or. de

Обосновка

Осъщественото по поръчка на ООН изследване относно икономиката на 
екосистемите и биоразнообразието (TEEB) изтъква, че екосистемите 
представляват естествен капитал и имат жизненоважен принос за 
функционирането на околната среда.

Изменение 83
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) „опасни вещества“ означава 
вещества или смеси по смисъла на член 
2, точки 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 
г. относно класифицирането, 

(17) „опасни вещества“ означава 
вещества или групи от вещества,
съгласно определението в член 2, 
точка 29 от Директива 2000/60/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за 
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етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси;

установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите;

Or. en

Обосновка

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" 
and "mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous 
substances", a reference to the definition included in the Water Framework Directive 
would be appropriate. The WFD focuses on the protection of the same natural 
resources as the IPPC Directive. According to Art. 2 paragraph 29 of WFD 
«hazardous substances" are: “substances or groups of substances that are toxic, 
persistent and liable to bio-accumulate, and other substances or groups of substances 
which give rise to an equivalent level of concern”.

Изменение 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 17

Позиция на Съвета Изменение

(17) „опасни вещества“ означава 
вещества или смеси по смисъла на член 
2, точки 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 
г. относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси;

(17) „опасни вещества“ означава 
вещества или смеси по смисъла на член 
2, точки 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 
г. относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси или групи от 
вещества, съгласно определението в 
член 2, точка 29 от Директива 
2000/60/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите;

Or. en
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Изменение 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 22

Позиция на Съвета Изменение

(22) „птици“ означава домашни 
птици съгласно определението в член 
2, точка 1 от Директива 90/539/ЕИО 
от 15 октомври 1990 г. относно 
ветеринарно-санитарните 
изисквания за търговията в 
Общността и вноса от трети 
страни на домашни птици и яйца за 
люпене;

заличава се

Or. en

Изменение 86
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 22

Позиция на Съвета Изменение

(22) „птици“ означава домашни 
птици съгласно определението в член 
2, точка 1 от Директива 90/539/ЕИО 
от 15 октомври 1990 г. относно 
ветеринарно-санитарните 
изисквания за търговията в 
Общността и вноса от трети 
страни на домашни птици и яйца за 
люпене;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това определение за птици разширява приложното поле на настоящата 
директива отвъд кокошки носачки, бройлери, пуйки и патици и би довело до 
включването на птици като яребици, фазани, а също и други дивечови птици. 
Последните се отглеждат в затворени пространства само за много кратко 
време и не би било рентабилно постройките за тяхното отглеждане да 
отговарят на стандартите за най-добри налични техники.
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Изменение 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 22

Позиция на Съвета Изменение

(22) „птици“ означава домашни птици 
съгласно определението в член 2, точка 
1 от Директива 90/539/ЕИО от 15 
октомври 1990 г. относно ветеринарно-
санитарните изисквания за търговията в 
Общността и вноса от трети страни на 
домашни птици и яйца за люпене;

(22) „птици“ означава домашни птици 
съгласно определението в член 2, точка 
1 от Директива 90/539/ЕИО от 15 
октомври 1990 г. относно ветеринарно-
санитарните изисквания за търговията в 
Общността и вноса от трети страни на 
домашни птици и яйца за люпене, с 
изключение на птици от семейство 
фазанови;

Or. fr

Обосновка

Директивата включва пъдпъдъците (0.25 кг) в категорията на птиците и 
счита, че отглеждането им е равностойно на отглеждане на пилета (2 кг) или 
пуйки (10 кг), но всъщност въздействието върху околната среда от 
отглеждането на пъдпъдъци е много по-ниско. Следователно е от основно 
звачение да се отчитат спецификите на отглеждането на пъдпъдъци в 
сравнение с отглеждането на други видове птици. Прилагането на 
директивата върху отглеждането на пъдпъци е непропорционално и не може 
да бъде обосновано с причини, свързани с околната среда. Ако тези различия се 
пренебрегват, съществува риск отглеждането на пъдпъдъци да изчезне в 
Европа и да бъдат загубени стотици работни места.

Изменение 88
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 26

Позиция на Съвета Изменение

(26) „експлоатационни часове“ означава 
времето, изразено в часове, по време на 
което дадена горивна инсталация 

(26) „експлоатационни часове“ означава 
времето, изразено в часове, по време на 
което дадена горивна инсталация 
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работи, изцяло или частично, и изхвърля 
емисии в атмосферата, с изключение на
периодите на пускане в експлоатация и 
извеждане от експлоатация;

работи, изцяло или частично, и изхвърля 
емисии в атмосферата, включително
периодите на пускане в експлоатация и 
извеждане от експлоатация;

Or. en

Обосновка

Изменение на ново определение, въведено от Съвета.
При пускането и извеждането от експлоатация се наблюдават значителни 
емисии.

Изменение 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 26

Позиция на Съвета Изменение

(26) „експлоатационни часове“ означава 
времето, изразено в часове, по време на 
което дадена горивна инсталация 
работи, изцяло или частично, и изхвърля 
емисии в атмосферата, с изключение на
периодите на пускане в експлоатация и 
извеждане от експлоатация;

(26) „експлоатационни часове“ означава 
времето, изразено в часове, по време на 
което дадена горивна инсталация 
работи, изцяло или частично, и изхвърля 
емисии в атмосферата, включително
периодите на пускане в експлоатация и 
извеждане от експлоатация;

Or. en

Обосновка

Изменение на текст, внесено от Съвета.

Изменение 90
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 26 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

26a. „операции по пускане и спиране“ 
означава операции, с изключение на 
характеризиращите се с редовни 
колебания фази на дейността, по 
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въвеждане или извеждане от 
експлоатация, или довеждане или 
извеждане от състояние на работа на 
празен ход на дейност, част от 
оборудване или резервоар;

Or. it

Обосновка

Добра идея е след общите определение да бъде включено и определението за 
„операции по пускане и спиране“, съдържащо се в член 57(13).

Изменение 91
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Член 3 – точка 46 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

(46a) "крайни периферни региони" 
означава френските отвъдморски 
департаменти по отношение на 
Франция, Азорските острови и 
Мадейра по отношение на 
Португалия и Канарските острови по 
отношение на Испания.

Or. en

Изменение 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 9 параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

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 

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, 
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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. 

държавите-членки могат да 
предпочетат да не налагат 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. 

Or. en

Обосновка

Изменение, отговарящо на член 66, параграф 2, буква г), (i) за правна яснота в 
съответствие с член 193 от ДФЕС, законите на Съюза не възпрепятстват 
държавите-членки да прилагат по-строги изисквания по отношение на 
емисиите на парникови газове и (ii) за да се даде възможност на онези 
държави-членки, които са пожелали да прилагат такива изисквания, да 
направят това в рамките на комплексното разрешително, издадено по силата 
на настоящата директива. След първото четене в ЕП, Обединеното кралство, 
Нидерландия и Комисията са посочили различни правни тълкувания на член 9, 
параграф 1.

Изменение 93
Chris Davies

Позиция на Съвета
Член 9 параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

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. 

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, 
държавите-членки могат да 
предпочетат да не налагат  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. 

Or. en

Обосновка

За да се поясни, че на държавите-членки няма да бъде попречено да въвеждат
стандарти за емисиите на национално равнище с цел постигане на целите на 
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вътрешната си политика.

Изменение 94
João Ferreira

Позиция на Съвета
Article 9 – paragraph 1

Позиция на Съвета Изменение

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.

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 може да се включва, 
по желание на държавата-членка,
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.

Or. pt

Изменение 95
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 10 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Настоящата глава се прилага за 
дейностите, изложени в приложение I и, 
в случай че е приложимо, достигащи 
праговите стойности за капацитет, 
определени в същото приложение.

Настоящата глава се прилага за 
дейностите, изложени в приложение I и, 
в случай че е приложимо, достигащи 
праговите стойности за капацитет, 
определени в същото приложение.

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на споменатите в точка 1.1 
от Приложение І инсталации, не се 
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отчитат в изчислението отделните 
горивни съоръжения, които са с 
номинална входяща топлинна 
мощност под 50 MW и годишна 
използваемост не повече от 500 часа 
годишно.

Or. en

Обосновка

При оценка на достигането на праговите стойности за капацитет при 
горивните съоражения, единиците за извънредна употреба и върхово 
натоварване и други единици с годишна използваемост не повече от 500 часа, 
следва да бъдат изключвани. 

Изменение 96
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 11 – буква з)

Позиция на Съвета Изменение

(h) предприемане на необходимите 
мерки за избягване на възможните 
рискове от замърсяване и 
привеждането на площадката, върху 
която е разположена инсталацията, 
в задоволителното състояние, 
описано в член 22, след 
окончателното прекратяване на 
нейната експлоатация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Опазването на почвите е до голяма степен въпрос от местно значение и 
зависещ от особеностите на дадения район и следва да се управлява от 
компетентните органи в съответствие с общностното и националното 
законодателство в областта на околната среда. Твърде подробното описание 
на мерките (като например количествен доклад за базовата линия, съгласно 
член 22) е в разрез с принципите на субсидиарност и пропорционалност.
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Изменение 97
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 11 – буква з)

Позиция на Съвета Изменение

з) предприемане на необходимите мерки 
за избягване на възможните рискове от 
замърсяване и привеждането на 
площадката, върху която е разположена 
инсталацията, в задоволителното 
състояние, описано в член 22, след 
окончателното прекратяване на нейната 
експлоатация.

з) предприемане на необходимите мерки 
за избягване на възможните рискове от 
замърсяване и привеждането на 
площадката, върху която е разположена 
инсталацията, в добро състояние.

Or. de

Обосновка

Опазването на почвите е до голяма степен въпрос от местно значение и 
зависещ от особеностите на дадения район и следва да се управлява от 
компетентните национални органи. Бюрократичните и твърде подробни 
европейски цели (като например количествен доклад за базовата линия, 
съгласно член 22)са в разрез с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.  Привеждането на площадката, върху която е 
разположена инсталацията, в добро състояние изключва възникването на 
опасност за здравето и замърсяването на околната среда.

Изменение 98
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 12 – параграф 1 – буква д

Позиция на Съвета Изменение

(e) доклад за базовата линия, в случай 
че е уместно, в съответствие с 
член 22, параграф 2;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Опазването на почвите е до голяма степен въпрос от местно значение и 
зависещ от особеностите на дадения район и следва да се управлява от 
компетентните органи в съответствие с общностното и националното 
законодателство в областта на околната среда. Твърде подробното описание 
на мерките (като например количествен доклад за базовата линия, съгласно 
член 22) е в разрез с принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Изменение 99
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 12 – параграф 1 – буква д

Позиция на Съвета Изменение

(e) доклад за базовата линия, в случай 
че е уместно, в съответствие с член 
22, параграф 2;

заличава се

Or. it

Изменение 100
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 12 – параграф 1 – буква к a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

кa) където е приложимо, оценка, 
удостоверяваща необходимостта от 
определяне на норми за допустими 
емисии, различни от 
съответстващите на НДНП прагове .

Or. pt



PE439.994v01-00 36/84 AM\810288BG.doc

BG

Изменение 101
Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 3 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Като се вземе предвид становището на 
форума, насоките, посочени в буква в) и 
г) от втората алинея, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 75, 
параграф 2.

Като се вземе предвид становището на 
форума, насоките, посочени в буква в) и 
г) от втората алинея, се приемат по 
последователен начин, в съответствие 
с процедурата по регулиране, посочена 
в член 75, параграф 2 и са в съгласие 
със становището на форума.

Or. en

Обосновка

Необходимо да се подчертае, че процесът на вземане на решения в комитета 
по регулиране е в съответствие със становището на форума.

Изменение 102
Vladko Todorov Panayotov

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че решенията относно НДНТ са свързани с избора на 
технология, суровини, инсталации за обработка на водата, стандарти по 
отношение на получените отпадъци и препоръки за третирането на 
отпадъците, от особено значение е държавите-членки да участват с техния 
национален експертен опит в процедурата по определяне на НДНТ. 
Обикновената законодателна процедура дава възможността на държавите-
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членки да участват в разработката и приемането на решения относно НДНТ. 
В допълнение към това Европейският парламент запазва правото си да 
разгледа документите, свързани с решенията относно НДНТ.

Изменение 103
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ от референтни документи за 
НДНТ, произтичащи от обмена на 
информация, организиран съгласно 
настоящия член, след посочената в 
член 83 дата, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 75, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Тези актуализирани референтни документи за НДНТ, очакващи своето 
приемане, или намиращи се в процес на преразглеждане, се договарят в 
контекста на настоящата директива и в съответствие с правилата в сила от 
Севилския процес. С цел да се избегнат прекъсванията в процеса на 
преразглеждане и да се даде правна сигурност на онези сектори, които 
очакват изготвянето на референтни документи за НДНТ, директивата следва 
изрично да посочва, че новите правила за приемане на заключения за НДНТ се 
прилагат единствено за референтни документи, за които процесът на 
преразглеждане е започнал след влизането в сила на преразгледаната 
директива.

Изменение 104
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 

5. Комисията приема, чрез делегирани 
актове в съответствие с член 76,
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процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

решения относно заключенията за 
НДНТ. Това е приложимо единствено 
за референтни документи за НДНТ, 
чието преразглеждане започва след 
посочената в член 83 дата. 

Or. de

Обосновка

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-
Schlussfolgerungen, die unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht 
mit den BVT-Schlussfolgerungen gleichgestellt werden können, die von der 
Kommission nach der neuen Richtlinie verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und 
Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte 
dahingehend ergänzt werden, dass die neuen Regelungen zur Annahme der BVT-
Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, bei denen der 
Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Изменение 105
Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

5. Комисията, чрез делегиран акт и в 
съответствие с член 76, приема 
решения относно заключенията за 
НДНТ от референтни документи за 
НДНТ, произтичащи от обмена на 
информация, организиран съгласно 
настоящия член, след посочената в 
член 80 дата.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че процесът на вземане на решения в рамките 
на процедурата по регулиране е съобразен с резултатите от Севилския процес.
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Изменение 106
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

5. След консултация с форума,
решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2. 

Настоящият параграф е приложим 
за приемането и преразглеждането на 
референтни документи за НДНТ, след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се гарантира консултация със заинтересованите страни при 
приемането на решения относно заключенията за НДНТ. 

В интерес на правната сигурност е от значение съществуващите разпоредби 
да останат приложими за текущото преразглеждане на НДНТ.

Изменение 107
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

5. След консултация с форума,
решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

Настоящият параграф е приложим 
за приемането и преразглеждането на 
референтни документи за НДНТ, след 
влизането в сила на настоящата 
директива. 
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Or. it

Обосновка

Необходимо е да се гарантира консултация със заинтересованите страни при 
приемането на решения относно заключенията за НДНТ. В интерес на 
правната сигурност е от значение съществуващите разпоредби да останат 
приложими за текущото преразглеждане на НДНТ.

Изменение 108
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2.

5. Решения относно заключенията за 
НДНТ се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2. Това е приложимо 
единствено за преразглеждане на 
референтни документи за НДНТ, 
започнало след посочената в член 83 
дата.

Or. en

Обосновка

Тези актуализирани референтни документи за НДНТ, очакващи своето 
приемане, или намиращи се в процес на преразглеждане, се договарят в 
контекста на настоящата директива и в съответствие с правилата в сила от 
Севилския процес. С цел да се избегнат прекъсванията в процеса на 
преразглеждане и да се даде правна сигурност на онези сектори, които 
очакват изготвянето на референтни документи за НДНТ, директивата следва 
изрично да посочва, че новите правила за приемане на заключения за НДНТ се 
прилагат единствено за референтни документи, за които процесът на 
преразглеждане е започнал след влизането в сила на преразгледаната 
директива.
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Изменение 109
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. След приемането на решение 
относно заключенията за НДНТ 
съгласно параграф 5, Комисията 
предлага минимални изисквания в 
рамките на ЕС поне за емисиите на 
диоксин и за емисиите на фурани до 
31 декември 2011 г., а за емисии на 
живак - до 31 декември 2013 г.
След приемането на решение относно 
заключенията за НДНТ съгласно 
параграф 5, Комисията оценява също 
така необходимостта от действие 
на ЕС чрез определяне на минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие за дейности в рамките 
на съответните заключения за 
НДНТ, въз основа на следните 
критерии, които имат за цел:
а) извършването на оценка и 
предотвратяването на 
въздействието на съответните 
дейности върху околната среда като 
цяло; както и
б) извършването на оценка на 
състоянието на изпълнението на най-
добрите налични техники за 
съответните дейности.
Като получи становището на 
форума, посочено в параграф 3, и не 
по-късно от 12 месеца след 
приемането на решение относно 
заключенията за НДНТ, Комисията 
предоставя доклад относно 
заключенията от оценката пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета.

Or. en
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Обосновка

Изменението се стреми към постигането на компромис със Съвета по 
отношение на минималните изисквания.
Европейската мрежа за сигурност предвижда минимални предпазни мерки 
срещу продължаващото слабо изпълнение на НДНТ. От съществено значение е 
Европейската мрежа за сигурност да се основава на технически съображения, 
произтичащи от възможностите на  НДНТ. Живакът, диоксините и 
фураните са силно токсични, устойчиви и биоакумулативни замърсители и 
следователно превенцията и ограничаването на тези замърсители трябва да 
бъде приоритет.

Изменение 110
Martin Callanan

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. След приемането на решение 
относно заключенията за НДНТ 
съгласно параграф 5, Комисията 
оценява необходимостта от действие 
на ЕС чрез определяне на минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и оценка на 
съответствието за дейности в 
рамките на съответните заключения 
за НДНТ, въз основа на следните 
критерии:
а) въздействие на съответните 
дейности върху околната среда като 
цяло; както и
б) състояние на изпълнението на най-
добрите налични техники за 
съответните дейности.
Като получи становището на 
форума, посочено в параграф 3, и не 
по-късно от 18 месеца след 
приемането на решение относно 
заключенията за НДНТ, Комисията 
предоставя доклад относно 
заключенията от оценката пред 
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Европейския парламент и пред 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка пояснява, че Комисията следва единствено да разработва 
правила за оценката на съответствието със законодателството и да остави 
на държавите-членки задачата да определят по какъв начин се постига 
товасъответствие. В допълнение към това, 12 месеца не са реалистичен срок, 
в който Комисията да може да разгледа в достатъчна степен заключенията 
за НДНТ и затова е за предпочитане да бъдат увеличени на 18 месеца.

Изменение 111
Martin Callanan

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5б. Когато докладът, посочен в 
параграф 5а, определя 
необходимостта от минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и оценка на 
съответствието, докладът може, 
когато това е удачно, да бъде 
придружен от законодателно 
предложение.

Or. en

Обосновка

Определянето на бъдещи норми за допустими емисии следва да става 
посредством процедурата за съвместно вземане на решение, включвайки 
Парламента и Съвета, а не единствено посредством делегирани актове.
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Изменение 112
Jutta Haug

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. Когато докладът, посочен в 
параграф 5а, установи 
необходимостта от минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие, Комисията приема 
чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 76, минимални 
изисквания за нормите за допустими 
емисии и правила за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности.

Тези минимални изисквания се 
определят по подходящ начин над 
равнищата на емисиите, свързани с 
най-добрите налични техники, за да 
се предоставят дерогации в 
съответствие с член 15, параграф 4.
Преди приемането на минималните 
изисквания за нормите за допустими 
емисии и правилата за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности, Комисията предоставя 
заключенията от обмена на 
информация, посочен в настоящия 
член.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия трябва да спазва този подход и по отношение на 
минималните изисквания в рамките на ЕС. Освен това минималните 
изисквания трябва да бъдат по-високи от свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите, за да се гарантира минимален  интервал, който 
е необходим за предоставянето на дерогациите, посочени в член 15, параграф 
4, с цел да не се превишават минималните изисквания. 
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Изменение 113
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. Когато докладът, посочен в 
параграф 5а, установи 
необходимостта от минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие, Комисията приема 
чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 76, минимални 
изисквания за нормите за допустими 
емисии и правила за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности.
Минималните изисквания се 
определят по начин, който позволява 
прилагането на член 15, параграф 4.
Преди приемането на минималните 
изисквания за нормите за допустими 
емисии и правилата за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности, Комисията се консултира с 
форума, посочен в член 13, параграф 3. 
Комисията представя доклад за 
информацията, която получава.

Or. en

Обосновка

Минималните изисквания в рамките на ЕС за нормите за допустими емисии са 
необходими за засилване на прилагането на НДНТ и за осигуряване на равни 
условия на конкуренция. Когато е установена необходимост от минимални 
изисквания в рамките на ЕС, Комисията приема тези минимални изисквания. 
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Изменение 114
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5б. Комисията определя
минималните изисквания за нормите 
за допустими емисии, еквивалентни 
параметри или технически мерки и 
правила за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности, посочени в параграф 5а,чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 76.

Тези минимални изисквания са 
насочени към значителни 
въздействия на съответните 
дейности или инсталации върху 
околната среда и се основават на 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите.
Минималните изисквания се 
определят по подходящ начин над 
равнищата на емисиите, свързани с 
най-добрите налични техники, за да 
могат да се определят не толкова 
строги норми за допустими емисии в 
съответствие с член 15, параграф 4, 
алинея 1.
Преди приемането на минималните 
изисквания за нормите за допустими 
емисии и правилата за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности, Комисията се консултира с 
форума, посочен в член 13, параграф 3, 
и докладва относно резултатите от 
консултациите и начина, по който 
те са взети предвид.

Or. de



47/84

Обосновка

Измененията на член 13, параграф 5а (нов) и член 13, параграф 5б (нов) 
възстановяват изменение 62, което беше прието от Европейския парламент 
на първо четене. Освен това следва да се поясни, че минималните изисквания 
трябва да бъдат по-високи от свързаните с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите, т.е. трябва да се запази известен интервал между тях. 
Това ще гарантира, че минималните изисквания няма да бъдат превишени дори 
в случай на прилагане на дерогацията по член 15, параграф 4. 

Изменение 115
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 a (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. След приемането на решение 
относно заключенията за НДНТ 
съгласно параграф 5, Комисията 
оценява необходимостта от действие 
на ЕС чрез определяне на минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правила за мониторинг и 
съответствие за дейности в рамките 
на съответните заключения за 
НДНТ, въз основа на следните 
критерии:
а) въздействие на съответните 
дейности върху околната среда като 
цяло; както и 
б) състояние на изпълнението на най-
добрите налични техники за 
съответните дейности.
След като получи становището на 
форума, посочено в параграф 3, и не 
по-късно от шест години след 
приемането на решение относно 
заключенията за НДНТ, Комисията 
представя доклад относно 
заключенията от оценката пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета.

Or. pt
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Обосновка

Оценката на необходимостта от мрежа за сигурност следва да се извърши 
шест години след приемането на заключенията за НДНТ, тъй като 
операторите имат срок от пет години (член 21, параграф 3) за прилагане на 
НДНТ съгласно преразгледаните референтни документи за НДНТ и за 
адаптиране към нормите за допустими емисии.

Изменение 116
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 5 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5б. Когато докладът, посочен в 
параграф 5а, установи 
необходимостта от минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие, Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета съгласно член 294 от ДФЕС 
предложение относно минималните 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности.

Or. pt

Обосновка

Евентуалното включване на концепцията за „мрежа за сигурност” в 
предложението за директива следва да се извърши съгласно процедурата за 
съвместно вземане на решения, за да се осигури максимално участие на всички 
заинтересовани страни. 
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Изменение 117
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – точка i 

Позиция на Съвета Изменение

(i) методологията на измерванията, 
честотата и процедурата за оценка; 
както и

(i) методологията на измерванията, 
честотата и процедурата за оценка или 
еквивалентни методи; както и

Or. xm

Обосновка

Член 14, параграф 1 гласи, че разрешителното следва да включва всички 
необходими измервания. Те са посочени по-ясно в параграф 1, буква в)(i). За по-
голяма яснота следва да се добави, че други утвърдени методи, които 
отговарят на необходимите високи екологични стандарти, също могат да 
продължат да се прилагат. Настоящото изменение може да позволи също 
прилагането на алтернативни методи, така че германската система (без 
измервания в животновъдните стопанства, вместо това се използва фиксиран 
брой места за животните) да може да остане в сила.

Изменение 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – точка i 

Позиция на Съвета Изменение

(i) методологията на измерванията, 
честотата и процедурата за оценка; 
както и

(i) методологията на измерванията, 
честотата и процедурата за оценка или 
еквивалентни методи; както и

Or. en

Изменение 119
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква в – точка i 

Позиция на Съвета Изменение

(i) методологията на измерванията, (i) методологията на измерванията, 
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честотата и процедурата за оценка; 
както и

честотата и процедурата за оценка или 
еквивалентни методи; както и

Or. en

Обосновка

Член 14, параграф 1 гласи, че разрешителното следва да включва всички 
необходими измервания. Те са посочени по-ясно в параграф 1, буква в)(i).  За по-
голяма яснота следва да се добави, че други утвърдени методи, които 
отговарят на необходимите високи екологични стандарти, също могат да 
продължат да се прилагат. Настоящото изменение може да позволи също 
прилагането на алтернативни методи, така че германската система (без 
измервания в животновъдните стопанства, вместо това се използва фиксиран 
брой места за животните) да може да остане в сила.

Изменение 120
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Позиция на Съвета Изменение

г) задължението за предоставяне на 
компетентния орган, редовно и поне 
веднъж годишно, на:

г) задължението за предоставяне на 
компетентния орган, редовно и поне 
веднъж годишно, на:

(i) информация въз основа на 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, посочен в буква в), и други 
данни, които да позволяват на 
компетентния орган да провери 
съответствието с условията на 
разрешителното, както и

(i) информация въз основа на 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, посочен в буква в), и други 
необходими данни, които да позволяват 
на компетентния орган да провери 
съответствието с условията на 
разрешителното, както и

(ii) когато се прилага член 15, параграф 
3, буква б), кратко изложение на 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, което да позволява сравнение 
със свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите;

(ii) когато се прилага член 15, параграф 
3, буква б), кратко изложение на 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, което да позволява сравнение 
със свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите;

Компетентният орган може да 
изисква информацията, посочена в 
точка (i), само веднъж на всеки 24 
месеца, при условие че не е установено 



51/84

сериозно нарушение на условията на 
разрешителното в хода на 
провежданата инспекция. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да се постигне компромис по отношение на 
задължението на операторите за периодично докладване пред компетентния 
орган. То взема предвид изменение 20 от позицията на Парламента на първо 
четене (докладване най-малко веднъж на две години с оглед на резултатите 
от инспекциите) и пояснява, че условията на разрешителното следва да 
изискват единствено предоставянето на данни, които са действително 
необходими на компетентните органи за извършването на проверка на 
съответствието.

Изменение 121
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Без да се засяга член 18, 
компетентният орган може да 
постави по-строги условия на 
разрешителното от тези, които 
могат да бъдат удовлетворени чрез 
използване на най-добрите налични 
техники, описани в заключенията за 
НДНТ.

заличава се

Or. it

Обосновка

Поставянето на по-строги условия от тези, постижими чрез използването на 
най-добрите налични техники, не отговаря на никакви екологични изисквания. 
Освен това тази разпоредба е излишна, тъй като член 193 от ДФЕС позволява 
на държавите-членки да въвеждат по-строги мерки от мерките, съдържащи 
се в законодателството на ЕС. 



PE439.994v01-00 52/84 AM\810288BG.doc

BG

Изменение 122
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Без да се засяга член 18, 
компетентният орган може да 
постави по-строги условия на 
разрешителното от тези, които
могат да бъдат удовлетворени чрез 
използване на най-добрите налични 
техники, описани в заключенията за 
НДНТ.

заличава се

Or. de

Обосновка

Възможността без наличието на предпоставки да се изискват по-строги 
условия на разрешителното отколкото НДНТ противоречи на принципа на 
пропорционалност и обезсмисля усилията за разработване на норми за 
допустими емисии.

Изменение 123
Rovana Plumb

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

Без да се засяга член 18, 
компетентният орган може да 
постави по-строги условия на 
разрешителното от тези, които 
могат да бъдат удовлетворени чрез 
използване на най-добрите налични 
техники, описани в заключенията за 
НДНТ.

заличава се

Or. en
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Justification

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by 
the use of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need 
(e.g. environmental quality standard) to do so. This is against the principle of 
sustainability and is as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be 
superfluous in the light of Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already 
allows Member States to set stricter requirements. As such, Article 14(4) may lead to 
unintentional conclusions as one may argue that stricter requirements are not 
possible where such an explicit provision is missing in any other European 
legislation. 

Изменение 124
Antonio Masip Hidalgo

Позиция на Съвета
Член 14 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Без да се засяга член 18, 
компетентният орган може да 
постави по-строги условия на 
разрешителното от тези, които 
могат да бъдат удовлетворени чрез 
използване на най-добрите налични 
техники, описани в заключенията за 
НДНТ.

заличава се

Or. en

Изменение 125
Adam Gierek

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Без да се засяга член 18, нормите за 
допустими емисии и еквивалентните
параметри и технически мерки, 
посочени в член 14, параграфи 1 и 2, се 
основават на най-добрите налични 
техники, без да предписват използване 
на каквато и да било техника или 
конкретна технология.

2. Без да се засяга член 18, нормите за 
допустими емисии и еквивалентните 
параметри и технически мерки, 
посочени в член 14, параграфи 1 и 2, се 
основават на най-добрите налични 
техники и технологии на местно 
равнище, без да предписват използване 
на която и да било от тях. По 
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отношение на всички референтни 
документи за НДНТ, приети преди 
влизането в сила на настоящата 
директива, нормите за допустими 
емисии също така вземат предвид 
специфичните технически 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение, геоложките 
характеристики на местните 
суровини и условията на местната 
околна среда.

Or. pl

Обосновка

Член 15 трябва да гласи, че за определянето на нормите за допустими емисии 
въз основа на референтните документи за НДНТ, приети преди влизането в 
сила на Директивата за емисиите от промишлеността, следва също така да 
се вземат предвид техническите характеристики на промишлената 
инсталация, нейното географско положение, геоложките характеристики на 
използваните местни суровини и условията на местната околна среда.

Изменение 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo
Bartolozzi, Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José 
Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

По отношение на референтните 
документи за НДНТ, приети преди 
влизането в сила на настоящата 
директива, нормите за допустими 
емисии също така вземат предвид 
специфичните технически 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околната среда. 
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Or. en

Обосновка

За определянето на нормите за допустими емисии въз основа на референтните 
документи за НДНТ, приети преди влизането в сила на Директивата за 
емисиите от промишлеността, следва също така да се вземат предвид 
техническите характеристики на промишлената инсталация, нейното 
географско положение и условията на местната околна среда. Понастоящем 
това съображение е включено в член 15, параграф 4, който не следва да се 
прилага за съществуващите референтни документи за НДНТ.

Изменение 127
Adam Gierek

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 3 – буква a

Позиция на Съвета Изменение

a) като определя нормите за допустими 
емисии, които не надхвърлят свързаните 
с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите. Тези норми за 
допустими емисии се отнасят за 
същите или за по-кратки периоди от 
време и при същите референтни 
условия като свързаните с най-
добрите налични техники равнища на 
емисиите; или

a) като определя нормите за допустими 
емисии, които не надхвърлят свързаните 
с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите. Тези норми за 
допустими емисии се изразяват като 
средната отчетена стойност, 
определена като средната на всички 
цифрови стойности, получени чрез 
използването на най-добрите налични 
техники за измерване по време на 
избрания период на мониториг; или

Or. pl

Обосновка

Това включва измерването на средната стойност на набор от цифри, което 
позволява цифрова обработка на данни без т. нар. шум в компютърната 
графика.
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Изменение 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф 3 и без да 
се засяга член 18, в изключителни 
случаи компетентният орган може да 
определи норми за допустими емисии, 
различни от определените чрез 
прилагане на параграф 3, за 
инсталациите, които съществуват в 
момента на приемане на 
заключенията за НДНТ, за срок от 
максимум пет години. Подобна 
дерогация може да бъде приложена 
само когато техническата оценка 
покаже, че поради географското 
положение или условията на 
местната околна среда прилагането 
на най-добра налична техника, 
описана в референтните документи 
за НДНТ, би довело до значително 
отрицателно едновременно 
въздействие върху няколко елемента 
от околната среда и следователно би 
било несъвместимо с интегрирания 
подход, определен в член 11.

Or. en

Изменение 129
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в 
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 

4. Чрез дерогация от параграф 3, по 
изключение и в определени случаи
компетентният орган може да определи
не толкова строги норми за допустими 
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разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

емисии за съществуващите 
инсталации.

Тази дерогация се предоставя само 
когато техническата оценка покаже, 
че поради географското положение 
или условията на околната среда 
прилагането на най-добра налична 
техника, описана в референтните 
документи за НДНТ, би довело до 
значително отрицателно 
едновременно въздействие върху 
няколко елемента от околната среда 
и следователно би било явно 
несъвместимо с целите, определени в
член 11, букви в), г) и е) и член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО1.
_____________
1Директива 2000/60/EО за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите

Or. en

Обосновка

Настоящата степен на гъвкавост за дерогациите трябва да се ограничи и да 
се основава на ясни критерии, с цел да осигурят равни условия на конкуренция 
за промишлеността и да насърчат иновациите в областта на околната среда.

Изменение 130
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в 
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 

4. Чрез дерогация от параграф 3 и без да 
се засяга член 18, по изключение и в 
определени случаи компетентният орган 
може да определи не толкова строги
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разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

норми за допустими емисии. Подобна 
дерогация може да бъде приложена 
само когато оценката покаже, че:

а) специфичното географско 
положение или условията на 
местната околна среда на 
съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или
б) специфичните технически 
характеристики на съответната  
съществуваща инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или
в) специфичните технически 
характеристики на съответната  
съществуваща инсталация, нейното 
специфично географско положение 
или специфичните условия на 
местната околна среда биха довели до 
несъразмерно високи разходи в 
сравнение с ползите за околната 
среда, ако най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ, се прилагат в 
тази конкретна инсталация. Тези 
несъразмерно високи разходи трябва 
да бъдат разходи, които не са били 
взети предвид в обмена на 
информация относно най-добрите 
налични техники.

Or. en

(Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене)
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Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member 
States and permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on 
implementation of the IPPC Directive found that half of the permits and general 
binding rules assessed were not based on BAT. Therefore the current level of 
flexibility for derogations needs to be restricted and based on and clear criteria in 
order to level the playing field for industry and to promote environmental innovation. 
It should be possible for Member States to go beyond BAT as mentioned in the 
BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Изменение 131
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от параграф 3, в 
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

Чрез дерогация от параграф 3 и без да се 
засяга член 18, в изключителни случаи
компетентният орган може да определи
не толкова строги норми за допустими 
емисии. Подобна дерогация може да 
бъде приложена само когато 
оценката покаже, че:

а) географското положение или 
условията на местната околна среда 
на съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтните 
документи за НДНТ; или 
б) техническите характеристики на 
съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтните 
документи за НДНТ; или
в) икономическите разходи за 
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прилагането на най-добрите налични 
техники, описани в референтните 
документи за НДНТ, биха били 
несъразмерно високи в сравнение с 
ползите за околната среда.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност при определянето на 
различни норми за допустими емисии съгласно член 15, параграф 4.

Изменение 132
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
изключителни случаи компетентният 
орган може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3, ако: 

а) географското положение или 
условията на местната околна среда 
на съответната инсталация
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или
б) техническите характеристики на 
съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
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инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или
в) прилагането на най-добрите 
налични техники, описани в 
референтния документ за НДНТ, би 
довело до очевидно разминаване 
между икономическите разходи и 
предимствата за околната среда, 
което е причина да се разгледа отново 
пропорционалността на това 
прилагане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се стреми да постигне компромис между член 15, 
параграф 4 от позицията на Съвета и изменения 32 и 62 от позицията на 
първо четене на Европейския парламент. За тази цел приложното поле на 
параграф 4 се ограничава до изключителни случаи, които не са или не биха 
могли да бъдат надлежно разгледани при съставянето или прегледа на 
референтен документ за НДНТ в хода на процеса, посочен в член 13. 

Изменение 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф 3 и без да 
се засяга член 18, в изключителни 
случаи компетентният орган може да
определи не толкова строги норми за 
допустими емисии. Подобна дерогация 
може да бъде приложена само когато 
оценката покаже, че:

а) географското положение или 
условията на местната околна среда 
на съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
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отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или
б) техническите характеристики на 
съответната съществуваща 
инсталация възпрепятстват като 
цяло или отчасти прилагането за 
тази инсталация на най-добрите 
налични техники, описани в 
референтния документ за НДНТ;
в) когато се прилага буква а), 
прилагането на най-добрите налични 
техники би довело до явно и 
значително отрицателно 
едновременно въздействие върху 
няколко елемента от околната среда 
и следователно би било несъвместимо 
с целите, определени в член 11, букви 
в), г) и е) или член 4 от Директива 
2000/60/ЕО*.

Or. en

(Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене.)

Обосновка

Критериите за предоставяне на дерогации от НДНТ следва да бъдат ясни и 
точни, за да се преодолее дефицитът в прилагането и големите различия в 
условията на разрешителните в ЕС. Тези големи различия означават неравни 
условия на конкуренция за промишлеността на вътрешния пазар за сметка на 
здравето на гражданите на ЕС и с отрицателните последици за околната 
среда. 

Изменение 134
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 

4. Чрез дерогация от параграф 3 и без да 
се засяга член 18, в изключителни 
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може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

случаи компетентният орган може да 
определи не толкова строги норми за 
допустими емисии. Подобна дерогация 
може да бъде приложена само когато 
оценката покаже, че:

а) географското положение или 
условията на местната околна среда 
на съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или 
б) техническите характеристики на 
съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или 
в) прилагането на най-добрите 
налични техники, описани в 
референтния документ за НДНТ, би 
довело до очевидно разминаване 
между икономическите разходи и 
предимствата за околната среда, 
което е причина да се разгледа отново 
пропорционалността.

Or. pt

Обосновка

Участието на обществеността в прилагането на дерогации следва да е 
налице, когато се провеждат консултации с обществеността във връзка с 
молба за разрешение съгласно член 24, параграф 1. Освен това позоваването на 
член 13, параграф 5б  се заличава, тъй като когато бъдат приети норми за 
допустими емисии за други сектори, Комисията ще предложи необходимите 
изменения за този член. Това положение ще се третира по аналогичен начин на 
случаите, предвидени в настоящите приложения V-VIII към директивата. 
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Изменение 135
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща 
техническите характеристики на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф 3 и без да 
се засяга член 18, по изключение и в 
определени случаи компетентният орган 
може да определи не толкова строги
норми за допустими емисии. Подобна 
дерогация може да бъде приложена 
само когато оценката покаже, че:

а) географското положение или 
условията на местната околна среда 
на съответната инсталация 
възпрепятстват като цяло или 
отчасти прилагането за тази 
инсталация на най-добрите налични 
техники, описани в референтния 
документ за НДНТ; или
б) техническите характеристики на 
съответната съществуваща 
инсталация възпрепятстват като 
цяло или отчасти прилагането за 
тази инсталация на най-добрите 
налични техники, описани в 
референтния документ за НДНТ.

Or. en

(Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене)

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member 
States and permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on 
implementation of the IPPC Directive found that half of the permits and general 
binding rules assessed were not based on BAT. Therefore the current level of 
flexibility for derogations needs to be restricted and based on and clear criteria in 
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order to level the playing field for industry and to promote environmental innovation. 
It should be possible for Member States to go beyond BAT as mentioned in the 
BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Изменение 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo 
Bartolozzi, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, 
Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. В определени случаи компетентният 
орган може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е да се гарантира прозрачност при определянето на 
нормите за допустими емисии.

Изменение 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 

4. В определени случаи компетентният 
орган може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
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характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Следва да се избягва използването на термина „дерогация”, тъй като той 
предполага съществуването на орган, който може да  предостави такава 
дерогация.  Във въпросната разпоредба решението за определяне на норми за 
допустими емисии, различни от свързаните с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите, трябва да се взема самостоятелно от държавите-
членки, при условие че те представят подробна обосновка за тези различия. 

Изменение 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф 3,
нормите за допустими емисии, 
определени за инсталациите, 
изброени в точка 6.6 от приложение 
I, отчитат практическите 
изисквания, свойствени за тези 
категории инсталации, както и 
разходите и ползите от тези мерки. 
В определени случаи компетентният 
орган може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
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параграф 3.

Or. en

Изменение 139
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3, в
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф 3,
нормите за допустими емисии, 
определени за инсталациите, 
изброени в точка 6.6 от приложение 
I, отчитат практическите 
изисквания, свойствени за тези 
категории инсталации, както и 
разходите и ползите от тези мерки. 
В определени случаи компетентният 
орган може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Съществуващата дерогация, включена в член 9 от Директива 96/61/ЕО, трябва 
да продължи да се прилага.  Измерването на емисиите от животновъдните 
стопанства е много скъпо, особено в случая на стоманени конструкции на 
открито.  Освен това съществува реален проблем от гледна точка на 
техническата възможност за количествено определяне или мониторинг на 
атмосферните замърсители. Не е нито възможно, нито практично да се 
определят норми за допустими емисии за нещо, което по своята същност 
представлява променлив биологичен процес. Вместо това тези пределни 
стойности следва да бъдат заменени с други технически мерки, които 
позволяват косвено изпълнение на директивата и мониторинг на нейното 
прилагане.
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Изменение 140
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

Чрез дерогация от параграф 3, в 
определени случай компетентният орган 
може въз основа на оценка на 
екологичните и икономическите 
разходи и ползи, отчитаща техническите 
характеристики на съответната 
инсталация, нейното географско 
положение и условията на местната 
околна среда, да определи норми за 
допустими емисии, различни от 
определените чрез прилагане на 
параграф 3.

Чрез дерогация от параграф 3, в 
определени случаи и без да се засяга 
член 18, компетентният орган може въз 
основа на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, различни 
от определените чрез прилагане на 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Следва да се разрешават единствено добре обоснованите дерогации от 
референтните документи за НДНТ.  Дерогациите за новите инсталации и 
разширенията на съществуващи инсталации не могат да бъдат оправдани.

Изменение 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия.

Компетентният орган посочва в 
приложение към условията на 
разрешителното причините за 
прилагането на първата алинея, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновката за наложените условия, и 
съобщава тази информация на 
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Комисията.

Or. en

Изменение 142
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия.

Компетентният орган посочва в 
приложение към условията на 
разрешителното причините за 
прилагането на дерогацията, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновката за наложените условия, и 
съобщава тази информация на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящата степен на гъвкавост за дерогациите трябва да се ограничи и да 
се основава на ясни критерии, с цел да осигурят равни условия на конкуренция 
за промишлеността и да насърчат иновациите в областта на околната среда.

Изменение 143
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия.

Компетентният орган посочва в 
приложение към условията на 
разрешителното причините за 
прилагането на първата алинея, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновката за наложените условия, и 
съобщава тази информация на 
Комисията.
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Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member 
States and permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on 
implementation of the IPPC Directive found that half of the permits and general 
binding rules assessed were not based on BAT. Therefore the current level of 
flexibility for derogations needs to be restricted and based on and clear criteria in 
order to level the playing field for industry and to promote environmental innovation. 
It should be possible for Member States to go beyond BAT as mentioned in the 
BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Изменение 144
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия.

Компетентният орган посочва в 
приложение към условията на 
разрешителното причините за 
прилагането на първата алинея, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновката за наложените условия, и 
публикува условията на 
разрешителното и приложението в 
интернет.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност при определянето на 
различни норми за допустими емисии съгласно член 15, параграф 4.



71/84

Изменение 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия.

Компетентният орган посочва в 
приложение към условията на 
разрешителното причините за 
прилагането на първата алинея, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновката за наложените условия, и 
съобщава тази информация на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене. 
Критериите за предоставяне на дерогации от НДНТ следва да бъдат ясни и 
точни, за да се преодолее дефицитът в прилагането и големите различия в 
условията на разрешителните в ЕС. Тези големи различия означават неравни 
условия на конкуренция за промишлеността на вътрешния пазар за сметка на 
здравето на гражданите на ЕС и с отрицателните последици за околната 
среда.

Изменение 146
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия. 

Компетентният орган посочва в 
приложение към условията на 
разрешителното причините за 
прилагането на първата алинея, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновката за наложените условия. 

Or. pt
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Обосновка

Участието на обществеността в прилагането на дерогации следва да е 
налице, когато се провеждат консултации с обществеността във връзка с 
молба за разрешение съгласно член 24, параграф 1. Освен това позоваването на 
член 13, параграф 5б  се заличава, тъй като когато бъдат приети норми за 
допустими емисии за други сектори, Комисията ще предложи необходимите 
изменения за този член. Това положение ще се третира по аналогичен начин на 
случаите, предвидени в настоящите приложения V-VIII към директивата. 

Изменение 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Компетентният орган представя 
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновка за наложените 
условия.

Компетентният орган представя 
причините за прилагането на първата 
алинея, в това число резултатите от 
оценката и обосновката за наложените 
условия. Тези причини са на 
разположение на Комисията и 
държавите-членки и са предмет на 
търговска тайна.

Or. fr

Обосновка

Следва да се избягва използването на термина „дерогация”, тъй като той 
предполага съществуването на орган, който може да  предостави такава 
дерогация.  Във въпросната разпоредба решението за определяне на норми за 
допустими емисии, различни от свързаните с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите, трябва да се взема самостоятелно от държавите-
членки, при условие че те представят подробна обосновка за тези различия. 
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Изменение 148
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче 
не може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

заличава се

Or. pt

Обосновка

Участието на обществеността в прилагането на дерогации следва да е 
налице, когато се провеждат консултации с обществеността във връзка с 
молба за разрешение съгласно член 24, параграф 1. Освен това позоваването на 
член 13, параграф 5б  се заличава, тъй като когато бъдат приети норми за 
допустими емисии за други сектори, Комисията ще предложи необходимите 
изменения за този член. Това положение ще се третира по аналогичен начин на 
случаите, предвидени в настоящите приложения V-VIII към директивата. 

Изменение 149
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче 
не може да надвишават нормите за
допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

заличава се

Or. it

Обосновка

Алинея 3 противоречи на алинея 1.
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Изменение 150
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават минималните 
изисквания, включително нормите за 
допустими емисии, определени в 
съответствие с член 13, параграф 5б 
или, когато е приложимо, в
приложенията към настоящата 
директива.

Държавите-членки не прилагат 
дерогацията, ако е необходимо да се 
спазят разпоредбите на Директива 
2001/81/ЕО относно националните 
тавани за емисии.
Във всеки случай следва да не се 
допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на 
околната среда в нейната цялост.
Държавите-членки гарантират, че на 
членовете на заинтересованата 
общественост се предоставя 
навременна и ефективна възможност 
за участие в процеса на вземане на 
решение относно предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member 
States and permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on 
implementation of the IPPC Directive found that half of the permits and general 
binding rules assessed were not based on BAT. Therefore the current level of 
flexibility for derogations needs to be restricted and based on and clear criteria in 
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order to level the playing field for industry and to promote environmental innovation. 
It should be possible for Member States to go beyond BAT as mentioned in the 
BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Изменение 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават минималните 
изисквания за нормите за допустими 
емисии, определени в съответствие с 
член 13, параграф 5б или, когато е 
приложимо, в приложенията към 
настоящата директива.

Когато разглеждат възможността за 
предоставяне на дерогации, 
държавите-членки гарантират, че 
националните тавани за емисии в 
съответствие с Директива 
2001/81/ЕО не са надхвърлени. 
Във всеки случай следва да не се 
допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на 
околната среда в нейната цялост.
Държавите-членки гарантират, че на 
членовете на заинтересованата 
общественост се предоставя 
навременна и ефективна възможност 
за участие в процеса на вземане на 
решение относно предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене. 
Критериите за предоставяне на дерогации от НДНТ следва да бъдат ясни и 
точни, за да се преодолее дефицитът в прилагането и големите различия в 
условията на разрешителните в ЕС. Тези големи различия означават неравни 
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условия на конкуренция за промишлеността на вътрешния пазар за сметка на 
здравето на гражданите на ЕС и с отрицателните последици за околната 
среда. 

Изменение 152
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават минималните 
изисквания, включително нормите за 
допустими емисии, определени в 
съответствие с член 13, параграф 5б 
или, когато е приложимо, в
приложенията към настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Настоящата степен на гъвкавост за дерогациите трябва да се ограничи и да 
се основава на ясни критерии, с цел да осигурят равни условия на конкуренция 
за промишлеността и да насърчат иновациите в областта на околната среда.

Изменение 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в 
приложенията.

Компетентните органи не прилагат 
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настоящия параграф, когато 
съществува риск нормите за качество 
на околната среда да не бъдат 
изпълнени, и във всеки случай 
гарантират, че евентуалните 
отклонения не водят до значително 
въздействие върху местната околна 
среда.
Държавите-членки гарантират, че на 
членовете на заинтересованата 
общественост се предоставя 
навременна и ефективна възможност 
за участие в процеса на вземане на 
решение относно предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

Or. en

Изменение 154
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да надвишават минималните 
изисквания за нормите за допустими 
емисии, определени в съответствие с 
член 13, параграф 5б или, когато е 
приложимо, в приложения V–VIII.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност при определянето на 
различни норми за допустими емисии съгласно член 15, параграф 4.
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Изменение 155
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3

Позиция на Съвета Изменение

Нормите за допустими емисии обаче не 
може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да надвишават нормите за 
допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII или, когато е 
приложимо, приети в съответствие с 
член 74а.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се стреми да постигне компромис между член 15, 
параграф 4 от позицията на Съвета и изменения 32 и 62 от позицията на 
първо четене на Европейския парламент. За тази цел приложното поле на 
параграф 4 се ограничава до изключителни случаи, които не са или не биха 
могли да бъдат надлежно разгледани при съставянето или прегледа на 
референтен документ за НДНТ в хода на процеса, посочен в член 13. 

Изменение 156
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3 a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Дерогацията не се прилага за 
инсталации или разширения на 
инсталации, които са получили 
разрешително след датата, посочена 
в член 77, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Следва да се разрешават единствено добре обоснованите дерогации от 
референтните документи за НДНТ.  Дерогациите за новите инсталации и 
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разширенията на съществуващи инсталации не могат да бъдат оправдани.

Изменение 157
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 3 a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки гарантират, че на 
членовете на заинтересованата 
общественост се предоставя 
навременна и ефективна възможност 
за участие в процеса на вземане на 
решение относно предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф. Всяка година държавите-
членки представят на Комисията 
доклад за предоставените дерогации. 
Комисията публикува тези доклади в 
интернет.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност при определянето на 
различни норми за допустими емисии съгласно член 15, параграф 4.

Изменение 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 4

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да определи насоки, 
уточняващи критериите, които да се 
вземат предвид за прилагането на 
настоящия параграф.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Следва да се избягва използването на термина „дерогация”, тъй като той 
предполага съществуването на орган, който може да  предостави такава 
дерогация.  Във въпросната разпоредба решението за определяне на норми за 
допустими емисии, различни от свързаните с най-добрите налични техники 
равнища на емисиите, трябва да се взема самостоятелно от държавите-
членки, при условие че те представят подробна обосновка за тези различия. 

Изменение 159
Edite Estrela

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 4

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да определи насоки, 
уточняващи критериите, които да се 
вземат предвид за прилагането на 
настоящия параграф.

заличава се

Or. pt

Обосновка

Участието на обществеността в прилагането на дерогации следва да е 
налице, когато се провеждат консултации с обществеността във връзка с 
молба за разрешение съгласно член 24, параграф 1. Освен това позоваването на 
член 13, параграф 5б  се заличава, тъй като когато бъдат приети норми за 
допустими емисии за други сектори, Комисията ще предложи необходимите 
изменения за този член. Това положение ще се третира по аналогичен начин на 
случаите, предвидени в настоящите приложения V-VIII към директивата. 
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Изменение 160
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 4

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да определи насоки, 
уточняващи критериите, които да се 
вземат предвид за прилагането на 
настоящия параграф.

Държавите-членки не прилагат 
дерогацията, ако е необходимо да се 
спазят разпоредбите на Директива 
2001/81/ЕО относно националните 
тавани за емисии.
Във всеки случай следва да не се 
допуска никакво значително 
замърсяване и следва да се постигне 
високо равнище на защита на 
околната среда в нейната цялост.
Държавите-членки гарантират, че на 
засегнатата общественост се 
предоставя навременна и ефективна 
възможност за участие в процеса на 
вземане на решение относно 
предоставянето на дерогацията, 
посочена в настоящия параграф. 
Най-късно до * Комисията приема, 
чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 76, конкретни 
критерии за предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.
* ОВ: една година след влизането в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Настоящата степен на гъвкавост за дерогациите трябва да се ограничи и да 
се основава на ясни критерии, с цел да осигурят равни условия на конкуренция 
за промишлеността и да насърчат иновациите в областта на околната среда.
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Изменение 161
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 4

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да определи насоки, 
уточняващи критериите, които да се 
вземат предвид за прилагането на
настоящия параграф.

Най-късно 18 месеца след влизането в 
сила на настоящата директива
Комисията приема, чрез делегирани 
актове, в съответствие с член 76, 
конкретни критерии за 
предоставянето на дерогацията, 
посочена в настоящия параграф.

Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member 
States and permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on 
implementation of the IPPC Directive found that half of the permits and general 
binding rules assessed were not based on BAT. Therefore the current level of 
flexibility for derogations needs to be restricted and based on and clear criteria in 
order to level the playing field for industry and to promote environmental innovation. 
It should be possible for Member States to go beyond BAT as mentioned in the 
BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Изменение 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 4

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да определи насоки, 
уточняващи критериите, които да се 
вземат предвид за прилагането на
настоящия параграф.

Най-късно до …* Комисията приема, 
чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 76, конкретни 
критерии за предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

_____________
* ОВ: една година след влизането в 
сила на настоящата директива.
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Изменение 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 4

Позиция на Съвета Изменение

Комисията може да определи насоки, 
уточняващи критериите, които да се 
вземат предвид за прилагането на
настоящия параграф.

Най-късно 12 месеца след влизането в 
сила на настоящата директива
Комисията приема, чрез делегирани 
актове, в съответствие с член 76, 
конкретни критерии за 
предоставянето на дерогацията, 
посочена в настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене. 
Критериите за предоставяне на дерогации от НДНТ следва да бъдат ясни и 
точни, за да се преодолее дефицитът в прилагането и големите различия в 
условията на разрешителните в ЕС. Тези големи различия означават неравни 
условия на конкуренция за промишлеността на вътрешния пазар за сметка на 
здравето на гражданите на ЕС и с отрицателните последици за околната 
среда.

Изменение 164
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 4 – алинея 5

Позиция на Съвета Изменение

Компетентните органи извършват 
повторна оценка на прилагането на 
първа алинея като част от всяко 
преразглеждане на условията на 
разрешителното по силата на член 21.

Дерогацията е с ограничен срок на 
действие от максимум пет години и
компетентните органи извършват 
повторна оценка на прилагането на 
първа алинея като част от всяко 
преразглеждане на условията на 
разрешителното по силата на член 21.

Or. en
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Обосновка

Настоящата степен на гъвкавост за дерогациите трябва да се ограничи и да 
се основава на ясни критерии, с цел да осигурят равни условия на конкуренция 
за промишлеността и да насърчат иновациите в областта на околната среда.

Изменение 165
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

В случай че разпоредбите относно 
опазването на водите и почвите вече 
се прилагат на национално равнище, 
държавите-членки не задължават 
оператора да извършва периодичен 
мониторинг.

Or. en

Justification

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved 
in writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative 
work and very high costs for both farmers and national authorities. This bears no 
relation to the intended added value for environmental protection or to the aim of 
reducing the amount red tape contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen 
that the report on soil condition should ensure the protection of water and soil. 
However, the requirements for the protection of water are regulated at European 
level, whereas soil protection is regulated at national level on the basis of the 
subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


