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Изменение 166
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 21 − параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че компетентният орган периодично 
преразглежда, в съответствие с 
параграфи 2—5 по-долу, всички условия 
на разрешителното, като при 
необходимост съблюдава за спазването 
на настоящата директива, и актуализира 
тези условия.

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че компетентният орган периодично 
преразглежда, в съответствие с 
параграфи 2—5 по-долу, всички условия 
на разрешителното, като при 
необходимост съблюдава за спазването 
на настоящата директива, и актуализира 
тези условия при отчитане на 
инвестиционните цикли и избягване 
на несъразмерно високи разходи за 
засегнатите оператори на 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Актуализирането на условията на разрешителното трябва да отчита типичните 
инвестиционни цикли и следва да не причинява непропорционално високи разходи за 
съответните оператори на инсталации в сравнение с ползите за околната среда. В 
много случаи възможностите за модернизиране на съществуващото пречиствателно 
оборудване са много ограничени.

Изменение 167
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

В срок от пет години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с основната дейност на дадена 
инсталация, компетентният орган 

3. Когато Комисията публикува 
решения относно заключения за НДНТ, 
приети в съответствие с член 13, 
параграф 5, свързани с основната 
дейност на дадена инсталация, 
държавите-членки гарантират, че 
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гарантира, че: компетентният орган преразглежда 
и, при необходимост, актуализира 
условията на разрешителното за 
съответната инсталация в рамките 
на пет години от публикуването на 
референтните документи.

a) всички условия на разрешителното 
за съответната инсталация се 
преразглеждат и, при необходимост, 
актуализират, за да се гарантира 
съответствие с настоящата 
директива и, по-специално, с член 15, 
параграфи 3 и 4, където е приложимо;

Алинея първа се прилага също и за 
всяка дерогация, предоставена в 
съответствие с член 15, параграф 4.

б) инсталацията отговаря на 
условията на разрешителното.
Преразглеждането отчита всички 
нови или актуализирани заключения 
за НДНТ, приложими за 
инсталацията и приети в 
съответствие с член 13, параграф 5 
след издаването или последното 
преразглеждане на разрешителното.

Or. de

Обосновка

Срокът от пет години за преразглеждане и съобразяване с документите е прекалено 
кратък и не отчита типичните инвестиционните цикли в промишлеността или 
факта, че могат да изтекат повече от пет години между планирането и прилагането 
на важни промишлени проекти. Настоящото предложение се основава на текста на 
член 22, параграф 3 от текста на първо четене на Парламента.

Изменение 168
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

3. В срок от пет години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 

3. В срок от четири години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
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свързани с основната дейност на 
дадена инсталация, компетентният 
орган гарантира, че:

компетентният орган гарантира, че:

Or. en

(Частично възстановяване на изменение 37 от текста на първо четене.)

Обосновка

Референтните документи за НДНТ са резултат от дълъг процес и след вземането на 
решение относно заключенията за НДНТ, необходимо е то да бъде приложено на 
практика по-бързо, за да гарантира, че се поддържа тласъкът за иновации в 
областта на околната среда. По тази причина предложените 4 години след 
публикуването представляват добър компромис между предложенията на Комисията 
и Съвета.  Текстът на Съвета рискува да доведе до отклоняване на прилагането от 
държавите-членки, тъй като компетентните органи могат да имат различно 
тълкуване на това какво представлява „основна дейност”, което води до различно 
третиране на промишлеността и неравни условия на конкуренция.

Изменение 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

3. В срок от пет години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с основната дейност на 
дадена инсталация, компетентният 
орган гарантира, че:

3. В срок от четири години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с дейността на дадена 
инсталация, компетентният орган 
гарантира, че:

Or. en

Обосновка

Изменение на текст, внесено от Съвета.
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Изменение 170
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

3. В срок от пет години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с основната дейност на дадена 
инсталация, компетентният орган 
гарантира, че:

3. В срок от четири години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с основната дейност на дадена 
инсталация, компетентният орган 
гарантира, че:

Or. en

Изменение 171
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

3. В срок от пет години от датата на 
публикуване на решения относно 
заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с основната дейност на дадена 
инсталация, компетентният орган 
гарантира, че:

3. По правило в срок от пет години от 
датата на публикуване на решения 
относно заключения за НДНТ, приети в 
съответствие с член 13, параграф 5, 
свързани с основната дейност на дадена 
инсталация, компетентният орган 
гарантира, че:

Or. en

Обосновка

Петгодишен срок за прилагане на преразгледаните НДНТ по правило за всички 
промишлени сектори в Европа не би могъл да бъде реалистичен.
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Изменение 172
Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

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

Or. en

Обосновка

Периодът за спазване на актуализираните заключения за НДНТ следва да отчита 
инвестиционните цикли на оператора, както се предлага в текста на съображение 21 
на Съвета.

Изменение 173
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Компетентните органи могат да 
заложат по-дълъг срок за 
преразглеждането и 
актуализирането на условията на 
разрешителното, ако това е 
оправдано въз основа на критериите, 
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посочени в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Трябва да се вземе под внимание специфичния за сектора период на възвращаемост на 
инвестициите. По тази причина разрешителните следва да се дават за по-дълъг 
период, за да гарантират правната сигурност на операторите.

Изменение 174
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Преразглеждането отчита всички нови 
или актуализирани заключения за 
НДНТ, приложими за инсталацията и 
приети в съответствие с член 13, 
параграф 5 след издаването или 
последното преразглеждане на 
разрешителното.

Преразглеждането отчита всички нови 
или актуализирани заключения за 
НДНТ, приложими за инсталацията и 
приети в съответствие с член 13, 
параграф 5 след издаването или 
последното преразглеждане на 
разрешителното, както и 
инвестиционните цикли.

Or. en

Обосновка

Инвестиционните цикли следва да бъдат взети под внимание за съществуващите 
инсталации при апдаптирането към новите НДНТ. 

Изменение 175
Andres Perello Rodriguez

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

В конкретни случаи, когато при 
преразглеждане и актуализиране на 
разрешителното се установи, че за 
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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. es

Обосновка

Съображение 21 от общата позиция е преместено в основния текст. 
Актуализирането на условията на разрешителното следва да отчитат разходите и 
ползите от заключенията за НДНТ, винаги когато те се признават като 
икономически и технически осъществими.

Изменение 176
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 3 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3a. 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.

Or. it
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Обосновка

Настоящият текст възпроизвежда формулировката на съображение 21, като по 
този начин позволява надлежното отчитане на разходите и ползите, свързани с 
техническата и финансовата приложимост на актуализирането на разрешителните.

Изменение 177
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Когато дадена инсталация не попада в 
обхвата на нито едно от заключенията 
за НДНТ, условията на разрешителното 
се преразглеждат и, при необходимост, 
актуализират, когато развитието на най-
добрите налични техники, позволява 
значително намаляване на емисиите;

4. Когато дадена инсталация не попада в 
обхвата на нито едно от заключенията 
за НДНТ, условията на разрешителното 
се преразглеждат и, при необходимост, 
актуализират, когато развитието на най-
добрите налични техники, позволява 
значително намаляване на емисиите, без 
да пораждат несъразмерно високи 
разходи в сравнение с ползите за 
околната среда;

Or. en

Обосновка

Актуализирането на условията на разрешителното трябва да отчита типичните 
инвестиционни цикли и следва да не причинява непропорционално високи разходи за 
съответните оператори на инсталации в сравнение с ползите за околната среда. В 
много случаи възможностите за модернизиране на съществуващото пречиствателно 
оборудване са много ограничени.

Изменение 178
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 5 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) когато е необходимо да се спазят 
нови или ревизирани норми за качество 

в) когато е необходимо да се спазят 
разпоредбите на Директива 



AM\810289BG.doc 11/89 PE439.995v01-00

BG

на околната среда в съответствие с член 
18.

2001/81/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2001 г. 
относно националните тавани за 
емисии на някои атмосферни 
замърсители или норми за качество на 
околната среда в съответствие с член 18.

Or. en

Обосновка

Целите за качеството на въздуха, изложени в Директивата за националните тавани 
за емисии, вероятно няма да бъдат постигнати в повечето държави-членки и по тази 
причина компетентните органи следва да имат възможност също така да 
преразгледат и ако е необходимо да актуализират разрешителните за съответните 
инсталации, когато е необходимо, за да гарантират, че пределните стойности, 
установени в Директивата за националните тавани за емисии ще бъдат постигнати.

Изменение 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 5 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) когато е необходимо да се спазят 
нови или ревизирани норми за качество 
на околната среда в съответствие с член 
18.

в) когато е необходимо да се спазят
разпоредбите на Директива 
2001/81/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2001 г. 
относно националните тавани за 
емисии на някои атмосферни 
замърсители1 или нормите за качество 
на околната среда в съответствие с член 
18.
1 ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

Or. en

Обосновка

Изменение 39, внесено на първо четене на ЕП.
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Изменение 180
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 21 – параграф 5 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) когато е необходимо да се спазят 
нови или ревизирани норми за качество 
на околната среда в съответствие с член 
18.

в) когато е необходимо да се спазят
разпоредбите на Директива 
2001/81/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2001 г. 
относно националните тавани за 
емисии на някои атмосферни 
замърсители1 или нормите за качество 
на околната среда в съответствие с член 
18.
1OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

Or. en

(Възпроизвежда се изменение 39, внесено на първо четене.)

Обосновка

Компетентните органи на държавите-членки следва да имат възможност да 
преразгледат и ако е необходимо да актуализират разрешителните за съответните 
инсталации, когато е необходимо, за да гарантират, че пределните стойности, 
установени в Директивата за националните тавани за емисии ще бъдат постигнати.

Изменение 181
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Член 22

Позиция на Съвета Изменение

Член 22 Членът се заличава.

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 трябва 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 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на съответни опасни 
вещества, и като вземе предвид 
възможността да се замърсят почвата 
или подземните води на площадката на 
инсталацията, операторът подготвя и 
представя на компетентния орган 
доклад за базовата линия, преди да 
започне експлоатацията на дадена 
инсталация или преди актуализирането 
на разрешителното за инсталация за 
първи път …*.

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на значителни 
количества съответни опасни вещества, 
и като вземе предвид възможността да 
се замърсят почвата или подземните 
води на площадката на инсталацията, 
операторът подготвя и представя на 
компетентния орган доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация за първи път …*. 

В случаите, при които разпоредбите 
относно опазването на водите и 
почвите вече се прилагат на 
национално равнище, държавите-
членки не изготвят доклад за 
базовата линия.

Or. en
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Изменение 183
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на съответни опасни 
вещества, и като вземе предвид 
възможността да се замърсят почвата 
или подземните води на площадката на 
инсталацията, операторът подготвя и 
представя на компетентния орган 
доклад за базовата линия, преди да 
започне експлоатацията на дадена 
инсталация или преди актуализирането 
на разрешителното за инсталация за 
първи път …*.

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на значителни 
количества съответни опасни вещества, 
и като вземе предвид възможността да 
се замърсят почвата или подземните 
води на площадката на инсталацията, 
операторът подготвя и представя на 
компетентния орган доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация за първи път …*.

Когато разпоредбите относно 
опазването на водите и почвите вече 
се прилагат на национално равнище, 
компетентният орган не е длъжен да 
изисква доклад за базовата линия.

Or. en

Обосновка

Двойното регулиране следва да се избягва, тъй като опазването на почвите се 
регулира на национално равнище.

Изменение 184
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на съответни опасни 
вещества, и като вземе предвид 

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на значителни 
количества съответни опасни вещества, 
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възможността да се замърсят почвата 
или подземните води на площадката на 
инсталацията, операторът подготвя и 
представя на компетентния орган 
доклад за базовата линия, преди да 
започне експлоатацията на дадена 
инсталация или преди актуализирането 
на разрешителното за инсталация за 
първи път …*.

и като вземе предвид възможността да 
се замърсят почвата или подземните 
води на площадката на инсталацията, 
операторът подготвя и представя на 
компетентния орган доклад за базовата 
линия, преди да започне експлоатацията 
на дадена инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното за 
инсталация за първи път …*.

В случаите, при които разпоредбите 
относно опазването на водите и 
почвите вече се прилагат на 
национално равнище, държавите-
членки не изготвят доклад за 
базовата линия.

Or. en

Обосновка

Бюрокрацията, свързана с изготвянето на доклад относно състоянието на почвите 
би създала голям обем административна работа и много високи разходи както за 
земеделските стопани, така и за националните органи. Предвижда се, че докладът 
следва да гарантира опазването на водите и почвите. Това обаче вече е регулирано на 
европейско равнище, а опазването на почвите е регулирано на национално равнище. 
Двойното регулиране следва да бъде избягвано в този случай. Думата „количествено” 
следва да бъде премахната. 

Изменение 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи 
количествено сравнение със 
състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи сравнение 
със състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.
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Or. en

Изменение 186
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи 
количествено сравнение със 
състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи сравнение 
със състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.

Or. en

Обосновка

Двойното регулиране следва да се избягва, тъй като опазването на почвите се 
регулира на национално равнище.

Изменение 187
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи 
количествено сравнение със 
състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи сравнение 
със състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.
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Or. en

Обосновка

Бюрокрацията, свързана с изготвянето на доклад относно състоянието на почвите 
би създала голям обем административна работа и много високи разходи както за 
земеделските стопани, така и за националните органи. Предвижда се, че докладът 
следва да гарантира опазването на водите и почвите. Това обаче вече е регулирано на 
европейско равнище, а опазването на почвите е регулирано на национално равнище. 
Двойното регулиране следва да бъде избягвано в този случай. Думата „количествено” 
следва да бъде премахната. 

Изменение 188
Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи 
количествено сравнение със 
състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.

Докладът за базовата линия съдържа 
информацията, необходима за 
определяне на състоянието на 
замърсяването на почвата и подземните 
води, така че да се направи сравнение 
със състоянието при окончателното 
прекратяване на експлоатацията 
съгласно параграф 3.

Or. fr

Обосновка

С оглед на наличните техники докладът за базовата линия не изисква систематично 
количествено сравняване за всяка съставка на почвата или подземните води, а 
качественият анализ може да е достатъчен.
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Изменение 189
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

В случаите, при които разпоредбите 
относно опазването на водите и 
почвите вече се прилагат на 
национално равнище, държавите-
членки не задължават оператора да 
изготвя доклад за базовата линия.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 190
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

В случаите, при които разпоредбите 
относно опазването на водите и 
почвите вече се прилагат на 
национално равнище, държавите-
членки не изготвят доклад за 
базовата линия.

Or. xm
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Обосновка

Свързаните допълнителни бюрократични админстративни отговорности и 
отговорности по наблюдение нямат връзка с добавената стойност, която се цели, за 
опазването на околната среда или с целта за намаляване на количеството на 
админстративната тежест, която се съдържа в цялата Директивата за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването. Двойното регулиране следва да бъде 
избягвано в този случай. Изискванията за опазване на водите са, във всеки случай, 
регулирани на европейско равнище, а опазването на почвите е регулирано на 
национално равнище въз основа на принципа на субсидиарност. 

Изменение 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила значително 
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на 
такива мерки

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът информира компетентния 
орган и прави оценка на състоянието на 
замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
със съответни опасни вещества на 
почвата и подземните води в сравнение 
със състоянието, установено в доклада 
за базовата линия, посочен в параграф 2, 
операторът предприема необходимите 
мерки срещу замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. 
Държавите-членки могат да 
изискват от оператора да приведе 
площадката в състояние, което води 
до допълнителни подобрения на 
качеството на почвата и подземните 
води в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата 
линия.

Or. en
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Обосновка

Изменение на нов текст, внесен от Съвета. Възстановяването следва да се основава 
на бъдещото й предназначение, одобрено”, тъй като подобно бъдещо одобрено 
предназначение рядко се случва в действителност, когато инсталацията преустанови 
своите дейности. На държавите-членки с действащо национално законодателство в 
областта на опазването на почвите следва да се разреши да предприемат 
допълнителни мерки.

Изменение 192
Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила значително 
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на такива 
мерки

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила значително 
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в състояние, което е 
съвместимо с настоящото или 
бъдещото й предназначение, одобрено 
от компететния орган, когато той е 
издал първоначалното разрешение при 
отчитане на рисковете за околната 
среда и човешкото здраве. За тази цел 
може да се вземе предвид техническата 
и икономическата приложимост на 
такива мерки.

Or. fr
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Обосновка

От съществено значение е да се изтъкне в този параграф, че площадката следва да 
бъде възвърната в състояние, което съответства на настоящото или одобреното 
бъдещо предназначение при отчитане на рисковете за околната среда и човешкото 
здраве. 

Изменение 193
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила значително 
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата 
линия, посочен в параграф 2, 
операторът предприема необходимите 
мерки срещу замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на такива 
мерки

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията, и изготвя анализ на 
риска. В случай че въз основа на 
анализа на риска се установи, че 
инсталацията е причинила значително 
замърсяване с опасни вещества на 
почвата и подземните води, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на такива 
мерки

Or. xm

Обосновка

Всяко действие следва да се основава на анализ на риска и да интегрира бъдещото 
предназначение на земята на площадката.
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Изменение 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила значително
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на такива 
мерки

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
със съответни опасни вещества на 
почвата и подземните води в сравнение 
със състоянието, установено в доклада 
за базовата линия, посочен в параграф 2, 
операторът предприема необходимите 
мерки срещу замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на такива 
мерки

Or. en

Обосновка

Изменение на текст, внесено от Съвета.

Изменение 195
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води със съответни опасни вещества, 
използвани, произведени или отделени 
от инсталацията. В случай че 
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инсталацията е причинила значително 
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата линия, 
посочен в параграф 2, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата приложимост на такива 
мерки 

инсталацията е причинила значително 
замърсяване със съответни опасни 
вещества на почвата и подземните води 
в сравнение със състоянието, 
установено в доклада за базовата линия,
посочен в параграф 2, операторът 
предприема необходимите мерки срещу 
замърсяването, така че да 
върне площадката в това състояние. За 
тази цел може да се вземе предвид 
техническата и икономическата 
приложимост на такива мерки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се разгледа и икономическата приложимост. При вземането на 
решения относно възможностите за възстановяване следва да се възприеме основан 
на риска подход, като се изберат възможности за възстановяване, които са 
технически приложими и не водят до несъразмерно високи разходи в сравнение с 
ползите за околната среда.

Изменение 196
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

В случаите, при които разпоредбите 
относно опазването на водите и 
почвите вече се прилагат на 
национално равнище, държавите-
членки не задължават оператора да 
направи оценка на състоянието на 
замърсяване на почвата и подземните 
води чрез съответни опасни 
вещества, използвани, произведени 
или отделени от инсталацията.

Or. en
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Обосновка

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.

Изменение 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Без да се засяга първата алинея, при 
окончателно прекратяване на 
експлоатацията и когато замърсяването 
на почвата и подземните води на 
площадката поражда значителен риск 
за човешкото здраве и околната среда в 
резултат на разрешени дейности, 
извършвани от оператора преди 
първоначалното актуализиране на 
разрешителното за инсталацията след 
...* и като се вземат предвид 
състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г), операторът предприема 
необходимите действия с цел да се 
отстранят, овладеят, ограничат или 
намалят съответните опасни вещества, 
така че площадката, като се вземе 
предвид сегашното или одобреното й 
бъдещо предназначение, вече да не 
представлява такъв риск.

Без да се засяга първата алинея, при 
окончателно прекратяване на 
експлоатацията и когато замърсяването 
на почвата и подземните води на
площадката поражда риск за човешкото 
здраве и околната среда в резултат на 
разрешени дейности, извършвани от 
оператора преди първоначалното 
актуализиране на разрешителното за 
инсталацията след ...* и като се вземат 
предвид състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г), операторът предприема 
необходимите действия с цел да се 
отстранят, овладеят, ограничат или 
намалят съответните опасни вещества, 
поне до такава степен, че площадката 
вече да не представлява такъв риск.

Or. en
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Обосновка

Изменение на нов текст, внесен от Съвета. Възстановяването следва да се основава 
на бъдещото й предназначение, одобрено”, тъй като подобно бъдещо одобрено 
предназначение рядко се случва в действителност, когато инсталацията преустанови 
своите дейности. На държавите-членки с действащо национално законодателство в 
областта на опазването на почвите следва да се разреши да предприемат 
допълнителни мерки.

Изменение 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Без да се засяга първата алинея, при 
окончателно прекратяване на 
експлоатацията и когато замърсяването 
на почвата и подземните води на 
площадката поражда значителен риск 
за човешкото здраве и околната среда в 
резултат на разрешени дейности, 
извършвани от оператора преди 
първоначалното актуализиране на 
разрешителното за инсталацията след 
...* и като се вземат предвид 
състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г), операторът предприема 
необходимите действия с цел да се 
отстранят, овладеят, ограничат или 
намалят съответните опасни вещества, 
така че площадката, като се вземе 
предвид сегашното или одобреното й 
бъдещо предназначение, вече да не 
представлява такъв риск.

Без да се засяга първата алинея, при 
окончателно прекратяване на 
експлоатацията и когато замърсяването 
на почвата и подземните води на 
площадката поражда риск за човешкото 
здраве и околната среда в резултат на 
разрешени дейности, извършвани от 
оператора преди първоначалното 
актуализиране на разрешителното за 
инсталацията след ...* и като се вземат 
предвид състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г), операторът предприема 
необходимите действия с цел да се 
отстранят, овладеят, ограничат или 
намалят съответните опасни вещества, 
така че площадката вече да не 
представлява такъв риск.

Or. en

Обосновка

Изменение на текст, внесено от Съвета.
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Изменение 199
Catherine Soullie

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Без да се засяга първата алинея, при 
окончателно прекратяване на 
експлоатацията и когато замърсяването 
на почвата и подземните води на 
площадката поражда значителен риск за 
човешкото здраве и околната среда в 
резултат на разрешени дейности, 
извършвани от оператора преди 
първоначалното актуализиране на 
разрешителното за инсталацията след  
...* и като се вземат предвид 
състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г), операторът предприема 
необходимите действия с цел да се 
отстранят, овладеят, ограничат или 
намалят съответните опасни вещества, 
така че площадката, като се вземе 
предвид сегашното или одобреното ѝ
бъдещо предназначение, вече да не 
представлява такъв риск.

Без да се засяга първата алинея, при 
окончателно прекратяване на 
експлоатацията и когато замърсяването 
на почвата и подземните води на 
площадката поражда значителен риск за 
човешкото здраве и околната среда в 
резултат на разрешени дейности, 
извършвани от оператора преди 
първоначалното актуализиране на 
разрешителното за инсталацията след  
...* и като се вземат предвид 
състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г), операторът предприема 
необходимите действия с цел да се 
отстранят, овладеят, ограничат или 
намалят съответните опасни вещества, 
така че площадката, като се вземе 
предвид сегашното или бъдещото ѝ
предназначение, одобрено от 
компетентния орган, когато той е 
издал първоначалното разрешение, 
вече да не представлява такъв риск.

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е да се изтъкне в този параграф, че площадката следва да 
бъде възвърната в състояние, което съответства на настоящото или одобреното 
бъдещо предназначение при отчитане на рисковете за околната среда и човешкото 
здраве.
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Изменение 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. В случай че от оператора не се 
изисква да подготви доклада за базовата 
линия, посочен в параграф 2, 
операторът, след окончателното 
прекратяване на експлоатацията, 
предприема необходимите действия за 
отстраняване, овладяване, ограничаване 
или намаляване на съответните опасни 
вещества, така че площадката, като се 
вземе предвид сегашното или 
одобреното й бъдещо предназначение,
вече да не поражда повече значителен 
риск за човешкото здраве или за 
околнатата среда поради замърсяването 
на почвата и подземните води в резултат 
на позволените дейности и предвид 
състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г).

4. В случай че от оператора не се 
изисква да подготви доклада за базовата 
линия, посочен в параграф 2, 
операторът, след окончателното 
прекратяване на експлоатацията, 
предприема необходимите действия за 
отстраняване, овладяване, ограничаване 
или намаляване на съответните опасни 
вещества, поне до такава степен, че 
площадката вече да не поражда повече 
значителен риск за човешкото здраве 
или за околнатата среда поради 
замърсяването на почвата и подземните 
води в резултат на позволените 
дейности и предвид състоянието на 
площадката на инсталацията, 
установено в съответствие с член 12, 
параграф 1, буква г).

Or. en

Обосновка

Изменение на нов текст, внесен от Съвета. Възстановяването следва да се основава 
на бъдещото й предназначение, одобрено”, тъй като подобно бъдещо одобрено 
предназначение рядко се случва в действителност, когато инсталацията преустанови 
своите дейности. На държавите-членки с действащо национално законодателство в 
областта на опазването на почвите следва да се разреши да предприемат 
допълнителни мерки.
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Изменение 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4.  В случай че от оператора не се 
изисква да подготви доклада за базовата 
линия, посочен в параграф 2, 
операторът, след окончателното 
прекратяване на експлоатацията, 
предприема необходимите действия за 
отстраняване, овладяване, ограничаване 
или намаляване на съответните опасни 
вещества, така че площадката, като се 
вземе предвид сегашното или 
одобреното й бъдещо предназначение,
вече да не поражда повече значителен
риск за човешкото здраве или за 
околнатата среда поради замърсяването 
на почвата и подземните води в резултат 
на позволените дейности и предвид 
състоянието на площадката на 
инсталацията, установено в 
съответствие с член 12, параграф 1, 
буква г).

4. В случай че от оператора не се 
изисква да подготви доклада за базовата 
линия, посочен в параграф 2, 
операторът, след окончателното 
прекратяване на експлоатацията, 
предприема необходимите действия за 
отстраняване, овладяване, ограничаване 
или намаляване на съответните опасни 
вещества, така че площадката вече да не 
поражда повече риск за човешкото 
здраве или за околнатата среда поради 
замърсяването на почвата и подземните 
води в резултат на позволените 
дейности и предвид състоянието на 
площадката на инсталацията, 
установено в съответствие с член 12, 
параграф 1, буква г).

Or. en

(Изменение на текст, внесено от Съвета. Първо четене в ЕП, член 25, параграф 4.)

Изменение 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Позиция на Съвета
Член 22 – параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

4а. Настоящият член се тълкува 
съгласно принципите, установени в 
член 191, параграф 2 от ДФЕС. Освен 
това държавите-членки гарантират, 
че обществеността е надлежно 
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информирана, като вземат всички 
необходими мерки за изпълнението на 
съдържанието, установено в него.

Or. en

Изменение 203
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Периодът между две посещения на 
място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и три години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

Периодът между две посещения на 
място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и десет 
години за инсталациите, които създават 
най-малък риск.

Or. xm

Обосновка

Членове 7 и 8 вече постановяват, че операторът на инсталация трябва да информира 
органите относно съответствието с условията на разрешителното, както и 
относно инциденти и нарушения на условията на разрешителното, така че органите 
винаги да имат всички съответни сведения на тяхно разположение. Допълнителните 
инспекции единствено създават допълнителна бюрократична тежест и разходи за 
националните органи и за земеделските стопани. Следователно десетгодишен 
интервал на инспекция е достатъчен за инсталациите, които представляват най-
малки рискове.

Изменение 204
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Периодът между две посещения на Периодът между две посещения на 
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място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които
създават най-голям риск, и три години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

място или еквивалентни методи на 
инспекция се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и пет години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

Or. en

Обосновка

Новите методи на инспекция, като електронно наблюдение, които използват 
съвременни информационни технологии, се използват все повече и може да бъдат 
добра алтернатива за посещенията за инспекция, което може да ограничи 
административната тежест.

Изменение 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Периодът между две посещения на 
място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и три години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

Периодът между две посещения на 
място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и пет години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

Or. en
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Изменение 206
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Периодът между две посещения на 
място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и три години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

Периодът между две посещения на 
място се определя въз основа на 
системна оценка на екологичния риск на 
съответните инсталации и не надхвърля 
една година за инсталациите, които 
създават най-голям риск, и пет години
за инсталациите, които създават най-
малък риск.

Or. en

Обосновка

Честотата на инспекциите, която зависи от риска и се извършва под формата на 
посещения на площадката, е несъразмерна за земеделските стопанства.
Съществуващото предложение посочва, че операторът трябва да изготви доклад 
относно тяхното съответствие със законодателството, свързано с процедурите по 
издаване на разрешително, и трябва незабавно да докладва за нарушения. По тази 
причина органите винаги имат всички подходящи сведения на разположение.
Инспекциите на всеки пет години са достатъчни за инсталациите, които 
представляват най-малки рискове. Оценките на риска следва да признават схеми, 
които извършват редовни проверки или инспекции, като например схеми за 
застраховане на земеделските стопани.

Изменение 207
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

При извършването на подобна 
нерутинна инспекция, 
компетентните органи могат да 
изискат от операторите да 
предоставят сведения, с цел 
разследване на инцидент, авария или 
случаи на неспазване на условията, 
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включително здравни статистики.

Or. en

Изменение 208
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО).

в) участието на оператора в схемата 
на Съюза по управление на околната 
среда и одитиране (СОУОСО) или 
прилагането на еквивалентни схеми 
по управление на околната среда.

Or. en

Обосновка

Схема по управление на околната среда може да бъде от полза за възстановяване на 
площадката и контрол на замърсителите. При все това схемата на Съюза по 
управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) не е единствената 
съществуваща схема в областта на околната среда. Други подобни схеми по 
управление на околната среда, като например ISO, следва също да са разрешени с цел 
улесняване прилагането на директивата.

Изменение 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО).

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО) или други 
акредитирани режими за 
съответствие на промишлеността, 
които извършват редовни проверки 
или инспекции.
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Or. en

Изменение 210
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО).

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО) или други 
акредитирани режими за 
съответствие на промишлеността, 
които извършват редовни проверки 
или инспекции.

Or. en

Обосновка

Честотата на инспекциите, която зависи от риска и се извършва под формата на 
посещения на площадката, е несъразмерна за земеделските стопанства.
Съществуващото предложение посочва, че операторът трябва да изготви доклад 
относно тяхното съответствие със законодателството, свързано с процедурите по 
издаване на разрешително, и трябва незабавно да докладва за нарушения. По тази 
причина органите винаги имат всички подходящи сведения на разположение.
Инспекциите на всеки пет години са достатъчни за инсталациите, които 
представляват най-малки рискове. Оценките на риска следва да признават схеми, 
които извършват редовни проверки или инспекции, като например схеми за 
застраховане на земеделските стопани.

Изменение 211
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Обща позиция на Съвета Изменение

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО).

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО) или в друга 
еквивалентна стандартизирана схема 
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по управление на околната среда.

Or. en

Обосновка

Световната схема по управление на околната среда ISO 14001 се използва широко в 
европейските промишлени сектори. По тази причина е важно да се разреши в 
законодателството да се използват и други стандартизирани схеми по управление на 
околната среда.

Изменение 212
Christofer Fjellner

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО).

в) участие в схемата на Съюза по 
управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО) или в 
еквивалентна стандартизирана схема 
по управление на околната среда.

Or. en

Обосновка

Съветът предлага честотата на инспекциите, провеждани от органите, да взема 
предвид, наред с другото, участието на инсталациите в европейската схема по 
управление на околната среда СОУОСО.  В различни държави обаче по-широко се 
използват други схеми по управление на околната среда, като например 14001. По 
същия начин следва да се взема под внимание участието в подобни еквивалентни схеми 
по управление на околната среда.

Изменение 213
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Обща позиция на Съвета Изменение

в) участие в схемата на Съюза по в) участие в схемата на Съюза по 



AM\810289BG.doc 35/89 PE439.995v01-00

BG

управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО).

управление на околната среда и 
одитиране (СОУОСО) или ISO 14 001.

Or. en

Обосновка

Освен СОУОСО следва във всеки случай да се отчита и прилагането на схема по 
управление в съответствие с ISO 14001 от страна на операторите, когато се 
изготвят плановете за инспекция. Настоящото изменение се стреми да постигне 
компромис между Позицията и изменение 44 от текста на първо четене на 
Парламента.

Изменение 214
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 23 – параграф 6 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Проектодокладът се изпраща на 
съответния оператор, а окончателният 
доклад се прави обществено достояние в 
съответствие с Директива 2003/4/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда в срок от три месеца след 
провеждане на посещението на 
място.

Проектодокладът се изпраща на 
съответния оператор в срок от два 
месеца след провеждане на 
посещението на място, а 
окончателният доклад се прави 
обществено достояние три месеца след 
посещението на място в съответствие 
с член 3 от Директива 2003/4/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда.

Or. en

Обосновка

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.
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Изменение 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 24 – параграф 1 – буква в а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ва) предоставяне на дерогация в 
съответствие с член 15, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Възможността за предоставяне на дерогации от НДНТ е от такова значение, че 
обществеността следва да участва в процеса на вземане на решения в съответствие 
с изискванията на Конвенцията от Орхус.

Изменение 216
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 24 – параграф 2 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително, компетентният орган 
прави обществено достояние следната 
информация, включително чрез 
интернет, във връзка с букви а) и б):

2. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително, компетентният орган 
прави обществено достояние следната 
информация, включително чрез 
интернет, във връзка с букви а)−е) и 
параграф 3:

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 54, внесено на първо четене.
За да направи обществено достояние въпросната информация, тя следва да бъде 
достъпна чрез интернет.
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Изменение 217
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Член 24 – параграф 2 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително, компетентният орган 
прави обществено достояние следната 
информация, включително чрез 
интернет, във връзка с букви а) и б):

2. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително, компетентният орган 
прави обществено достояние следната 
информация, включително чрез 
интернет, във връзка с букви а)−е) и 
параграф 3:

Or. en

Обосновка

С оглед на задълженията по Конвенцията от Орхус и позицията на ЕП за засилване на 
прозрачността, информацията, която е трябва да е достъпна онлайн, не следва да 
бъде ограничена до информацията, посочена в букви а) и б). За гражданите, онлайн 
достъпът до документите е от ключово значение, тъй като обичайно те нямат лесен 
достъп до местните регистри и периодите за консултация са ограничени от 
законодателството. По подобен начин, без онлайн достъп гражданите, които имат 
обичайно работно време, биха били възпрепятствани във връзка с възможността да 
консултират публичните регистри, достъпът до които е обичайно ограничен до 
въпросното работно време.

Изменение 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 24 – параграф 2 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

2. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително, компетентният орган 
прави обществено достояние следната 
информация, включително чрез 
интернет, във връзка с букви а) и б):

2. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително, компетентният орган 
прави обществено достояние следната 
информация, включително чрез 
интернет, във връзка с букви а), б) и е):

Or. en
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(Частично възстановяване на изменение 54, внесено на първо четене на ЕП.) (ЕП, 
първо четене, член 25, параграф 4.)

Изменение 219
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 28 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Настоящата глава се прилага спрямо 
горивните инсталации, чиято обща 
номинална входяща топлинна мощност 
е равна или превишава 50 MW, 
независимо от използвания вид гориво. 

Настоящата глава се прилага спрямо 
горивните инсталации, чиято обща 
ефективна входяща топлинна мощност 
превишава 50 MW, независимо от 
използвания вид гориво.

Or. it

Обосновка

Здравните заведения и инсталациите за извънредна употреба, които обичайно имат 
резервен капацитет от 30-50% в допълнение на действително използваната мощност, 
следва да бъдат изключени от обхвата на настоящите разпоредби.

Изменение 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 28 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Настоящата глава се прилага спрямо 
горивните инсталации, чиято обща 
номинална входяща топлинна мощност 
е равна или превишава 50 MW, 
независимо от използвания вид гориво.

Настоящата глава се прилага спрямо 
горивните инсталации, чиято обща 
номинална входяща топлинна мощност 
е равна или превишава 20 MW, 
независимо от използвания вид гориво.

Or. en

Обосновка

Отново въвежда пределната стойност от 20 MW, предложена от Комисията. Ако 
настоящото изменение бъде прието, то ще се прилага в целия текст. Съгласно 
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оценката на въздействието на Комисията, понижаването на праговата стойност за 
капацитет до 20 MW би имало за цел най-важните емисии и би постигнало разходно-
ефективни намаления на ключови замърсители. Оценката на свързаните ползи за 
здравето би варирала от 1 до 2,6 милиарда евро (без да се включват ползите за
околната среда).

Изменение 221
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Всички разрешителни за горивни 
инсталации, на които е било 
предоставено освобождаване съгласно 
член 4, параграф 4 от Директива 
2001/80/EО и които се експлоатират 
след 1 януари 2016 г., включват 
условия, които гарантират, че емисиите 
от тези инсталации в атмосферния 
въздух не надвишават нормите за 
допустими емисии, посочени в 
приложение V, част 2.

Всички разрешителни за горивни 
инсталации, на които е било 
предоставено освобождаване съгласно 
член 4, параграф 4 от Директива 
2001/80/EО и които се експлоатират 
след 1 януари 2016 г., включват 
условия, които гарантират, че емисиите 
от тези инсталации в атмосферния 
въздух не надвишават нормите за 
допустими емисии, посочени в 
приложение V, част 1.

Or. it

Обосновка

С оглед на това, че става въпрос за съществуващи инсталации, приложимите норми 
за допустими емисии са нормите за съществуващи инсталации (приложение V, част 
1), а не за нови инсталации (приложение V, част 2).

Изменение 222
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 2 – алинея 1 а -1 в (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

Горивни инсталации, включени в 
националните планове за емисии в 
държавите-членки, които са били 
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законно изготвени в съответствие с 
член 4, параграф 6 от Директива 
2001/80/ЕО могат, от 2016 г., да 
продължат да прилагат този план за 
намаляване на техните общи 
годишни равнища на емисиите, които 
да бъдат постигнати чрез прилагане 
на нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 1.
Горивните инсталации, обхванати 
от схемата, могат да бъдат 
освободени от задължението за 
спазване на посочените в приложение 
V, част 1 норми за допустими емисии 
или, когато е приложимо, на 
посочените в член 31 степени на 
десулфуризация.
Нормите за допустими емисии за 
серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
посочени в разрешителното за 
горивната инсталация, приложими 
на 31 декември 2015 г., по силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, 
най-малкото се поддържат.

Or. en

Изменение 223
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 7

Позиция на Съвета Изменение

7. Когато една горивна инсталация се 
разшири, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за разширената част на 
инсталацията, засегната от промяната, и 
се определят в съответствие с общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация. В случай 
на изменения в инсталацията, които 

7. Когато една горивна инсталация се 
разшири, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за разширената част на 
инсталацията, засегната от промяната, и 
се определят в съответствие с общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация. В случай 
на изменения в инсталацията, които 
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биха могли да имат последици за 
околната среда и засягат част от 
инсталацията с номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за частта от инсталацията, 
която е изменена, в съответствие с 
общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация

биха могли да имат последици за 
околната среда и засягат част от 
инсталацията с номинална входяща 
топлинна мощност от 20 MW или 
повече, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за частта от инсталацията, 
която е изменена, в съответствие с 
общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 57 от текста на първо четене. Тези инсталации са 
сериозен източник на емисии и поради това следва да бъдат включени в обхвата,
каквото е първоначалното предложение на Комисията. С оглед, също така, да има 
последователност по отношение на охвата на директивата на ЕС за търговията с 
емисии, праговата стойност следва да стане 20 MW.

Изменение 224
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 7

Позиция на Съвета Изменение

7. Когато една горивна инсталация се 
разшири, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за разширената част на 
инсталацията, засегната от промяната, и 
се определят в съответствие с общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация. В случай 
на изменения в инсталацията, които 
биха могли да имат последици за 
околната среда и засягат част от 
инсталацията с номинална входяща 
топлинна мощност от 50 MW или 
повече, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за частта от инсталацията, 
която е изменена, в съответствие с 

7. Когато една горивна инсталация се 
разшири, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за разширената част на 
инсталацията, засегната от промяната, и 
се определят в съответствие с общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация. В случай 
на изменения в инсталацията, които 
биха могли да имат последици за 
околната среда и засягат част от 
инсталацията с ефективна входяща 
топлинна мощност, надвишаваща 50 
MW, нормите за допустими емисии, 
посочени в приложение V, част 2, се 
прилагат за частта от инсталацията, 
която е изменена, в съответствие с 
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общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация

общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация.

Or. it

Обосновка

Здравните заведения и инсталациите за извънредна употреба, които обичайно имат 
резервен капацитет от 30-50% в допълнение на действително използваната мощност, 
следва да бъдат изключени от обхвата на настоящите разпоредби.

Изменение 225
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 8 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) дизелови двигатели; а) дизелови и газови двигатели;

Or. en

Обосновка

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Изменение 226
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 8 – буква а

Обща позиция на Съвета Изменение

а) дизелови двигатели; а) дизелови двигатели в отдалечените 
региони и островите, които не са в 
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свързана мрежа;

Or. en

Обосновка

Оперативните особености на двигателите за вътрешно горене (дизелови двигатели), 
които използват течни горива, особено в електрически изолирани системи, като 
например острови, които не са свързани в мрежа, са широко признати.

Изменение 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 9

Позиция на Съвета Изменение

9. По отношение на следните горивни 
инсталации, въз основа на най-добрите 
налични техники, Комисията 
преразглежда необходимостта от 
установяване на норми за допустими 
емисии, обхващащи целия Съюз, както 
и необходимостта от изменение на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в приложение V:

заличава се

a) горивните инсталации, посочени в 
параграф 8;

б) горивни инсталации в рафинерии, 
които използват за гориво 
отпадъци от дестилация и от 
конверсия при рафинирането на 
суровия петрол за собствена 
консумация самостоятелно или 
съвместно с други горива, като се 
отчетат особеностите на 
енергийните системи на 
рафинериите;

в)  горивни инсталации, които 
използват газообразни горива, 
различни от природен газ;

г)  горивни инсталации в химически 
инсталации, които използват за 
гориво течни производствени 
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отпадъци с нетърговска цел за 
собствена консумация.

До 31 декември 2013 г. Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно резултатите от 
този преглед, който по 
целесъобразност е придружен от 
законодателно предложение.

Or. en

Обосновка

Заличава преглед, внесен от Съвета. Не е целесъобразно да се предвижда 
изключването на рафинериите или на химическата промишленост от обхвата на 
пределните стойности съгласно глава III.

Изменение 228
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 9 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

9. По отношение на следните горивни 
инсталации, въз основа на най-добрите 
налични техники, Комисията 
преразглежда необходимостта от 
установяване на норми за допустими 
емисии, обхващащи целия Съюз, както 
и необходимостта от изменение на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в приложение V:

9. По отношение на следните горивни 
инсталации, въз основа на най-добрите 
налични техники, които са 
специфични за всеки сектор, 
Комисията преразглежда 
необходимостта от установяване на 
норми за допустими емисии, 
обхващащи целия Съюз, както и 
необходимостта от изменение на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в приложение V:

Or. en
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Изменение 229
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 9 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

9. По отношение на следните горивни 
инсталации, въз основа на най-добрите 
налични техники, Комисията 
преразглежда необходимостта от 
установяване на норми за допустими 
емисии, обхващащи целия Съюз, както 
и необходимостта от изменение на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в приложение V:

9. По отношение на следните горивни 
инсталации, въз основа на най-добрите 
налични техники, Комисията може да 
преразглежда необходимостта от 
установяване на норми за допустими 
емисии, обхващащи целия Съюз, както 
и необходимостта от изменение на 
нормите за допустими емисии, посочени 
в приложение V, при необходимост от 
тяхното привеждане в съответствие 
със свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите:

Or. en

Обосновка

Изменение на нов член за преразглеждане, въведено от Съвета.
Не е допустимо петролната и химическата промишленост да могат да бъдат 
изключени от обхвата на задължителните норми за допустими емисии по глава III, 
ако нормите за допустими емисии бъдат коригирани за този сектор, необходимо е да 
се гарантира, че това ще се извърши съгласно НДНТ.

Изменение 230
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 9 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

До 31 декември 2013 г. Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно резултатите от този 
преглед, който по целесъобразност е 
придружен от законодателно 
предложение.

До 31 декември 2013 г. Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно резултатите от този 
евентуален преглед, който по 
целесъобразност е придружен от 
законодателно предложение.
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Or. en

Обосновка

Изменение на нов член за преразглеждане, въведено от Съвета. Не е допустимо 
петролната и химическата промишленост да могат да бъдат изключени от обхвата 
на задължителните норми за допустими емисии по глава III, ако нормите за 
допустими емисии бъдат коригирани за този сектор, необходимо е да се гарантира, 
че това ще се извърши съгласно НДНТ.

Изменение 231
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 30 – параграф 9 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

За инсталации от този тип нормите 
за допустими емисии, които се 
прилагат съгласно Директива 
2001/80/ЕО, ще продължат да се 
прилагат докато се преразгледат 
референтните документи за НДНТ в 
съответствие с тази директива.

Or. it

Обосновка

Препратки към нормите за допустими емисии, определени съгласно Директива 
2001/80/ЕО, се правят в различни части на предложението за преработка. За целите 
на правната сигурност горепосочената цел на общата позиция е необходимо да бъде 
изрично посочена.
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Изменение 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 31

Позиция на Съвета Изменение

За горивните инсталации, използващи 
произведено в страната твърдо 
гориво, които поради 
характеристиките на съответното 
гориво не могат да спазят нормите за 
допустими емисии за серен диоксид, 
посочени в член 30, параграфи 2 и 3, 
държавите-членки могат да 
прилагат вместо тях минималните 
степени на десулфуризация, посочени 
в приложение V, част 5, в 
съответствие с правилата за 
спазване, посочени в част 6 от това 
приложение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение на нов член, внесен от Съвета.

Изменение 233
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 31

Позиция на Съвета Изменение

За горивните инсталации, използващи 
произведено в страната твърдо гориво, 
които поради характеристиките на 
съответното гориво не могат да спазят 
нормите за допустими емисии за серен 
диоксид, посочени в член 30, параграфи 
2 и 3, държавите-членки могат да 
прилагат вместо тях минималните 
степени на десулфуризация, посочени в 

За горивните инсталации, използващи 
произведено в страната твърдо гориво, 
които поради характеристиките на 
съответното гориво не могат да спазят 
нормите за допустими емисии за серен 
диоксид, посочени в член 30, параграфи 
2 и 3, държавите-членки вместо тях
могат да прилагат до 31 декември 2017 
г. най-късно, минималните степени на 
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приложение V, част 5, в съответствие с 
правилата за спазване, посочени в част 6 
от това приложение.

десулфуризация, посочени в 
приложение V, част 5, в съответствие с 
правилата за спазване, посочени в част 6 
от това приложение, и с предварително 
одобрение от компетентния орган на 
техническия доклад, посочен в член 
72, параграф 4, буква а).
Комисията оценява до 31 декември 
2013 г. дали може да се предостави 
увеличаване на минималните норми 
за десулфуризация, определени в част 
5 от приложение V, като взима 
предвид по-специално най-добрите 
налични техники и ползи, получени 
от намаляването на емисиите на 
SO2.

Or. en

Обосновка

Изменение на нови дерогации, внесени от Съвета.
Държавите-членки, които имат инсталации, прилагащи специалната норма за 
десулфуризация, следва да предоставят техническа обосновка за невъзможност за 
спазване на обичайните норми за допустими емисии.

Изменение 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Позиция на Съвета
Член 32

Позиция на Съвета Изменение

Член 32 Членът се заличава.

Or. en

Обосновка

Прилагането на преходната национална схема ще има за резултат увеличаване на 
емисиите. Тази разпоредба може да доведе до нарушаване на конкуренцията в ЕС, 
тъй като някои горивни инсталации вече са направили инвестиции, за да бъдат в 
съответствие със съответните норми за допустими емисии, а също и защото не 
всички държави-членки ще въведат преходна национална схема. 
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Изменение 235
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2023 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

Or. xm

Обосновка

За да се гарантира плавен преход, би било най-добре за крайна дата на преходните 
национални схеми да се определи 2023 г.

Изменение 236
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2022 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
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преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

Or. en

Обосновка

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Изменение 237
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2018 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
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оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

Or. en

Обосновка

Периодът за прилагането на преходни национални схеми, както е предвидено в 
позицията, е твърде дълъг и би затруднил постигането на целите на Съюза за 
качество на въздуха, определени изключително с Тематичната стратегия за 
замърсяването на въздуха. Изменението е допустимо, тъй като тази разпоредба не се 
съдържаше в предложението, внесено от Комисията.

Изменение 238
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. държавите-
членки могат да изготвят и прилагат 
преходна национална схема, която 
обхваща горивните инсталации с 
разрешителни, издадени за първи път 
преди 27 ноември 2002 г. или чиито 
оператори са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
положение че инсталацията е пусната в 
експлоатация не по-късно от 27 ноември 
2003 г.  За всяка горивна инсталация, 
обхваната от тази схема, схемата 
включва емисиите на един или повече 
от следните замърсители:  азотни 
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оксиди, серен диоксид и прах. За 
газовите турбини схемата обхваща само 
емисиите на азотни оксиди.

оксиди, серен диоксид* и прах. За 
газовите турбини и газовите двигатели 
схемата обхваща само емисиите на 
азотни оксиди и на въглероден оксид.

Or. en

Обосновка

Въглеродният оксид следва да бъде включен в преходните национални схеми, ако 
нормите за допустими емисии за въглероден оксид са определени от директивата за 
газови горивни инсталации. Директивата за големи горивни инсталации не обхваща 
газовите двигатели. Ако газовите двигатели останат в обхвата на новата 
директива, следва да бъде възможно подобни инсталации да могат да бъдат включени 
в преходните национални схеми.

Изменение 239
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 
2019 г. и 2020 г. се изчислява въз основа 
на съответните норми за допустими 
емисии, посочени в приложение V, част 
1 към настоящата директива или, където 
е приложимо, въз основа на степените 
на десулфуризация, посочени в 
приложение V, част 5 към настоящата 
директива. Таваните за 2017 г. и 2018 г.
се определят чрез линейно намаление на 

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 
2022 г. и 2023 г. се изчислява въз основа 
на съответните норми за допустими 
емисии, посочени в приложение V, част 
1 към настоящата директива или, където 
е приложимо, въз основа на степените 
на десулфуризация, посочени в 
приложение V, част 5 към настоящата 
директива. Таваните за периода от 2017 
г. до 2021 г. се определят чрез линейно 
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таваните между 2016 г. и 2019 г. намаление на таваните между 2016 г. и 
2022 г.

Or. xm

Обосновка

За да се гарантира плавен преход, би било най-добре за крайна дата на преходните 
национални схеми да се определи 2023 г.

Изменение 240
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 
2019 г. и 2020 г. се изчислява въз основа 
на съответните норми за допустими 
емисии, посочени в приложение V, част 
1 към настоящата директива или, където 
е приложимо, въз основа на степените 
на десулфуризация, посочени в 
приложение V, част 5 към настоящата 
директива. Таваните за 2017 г. и 2018 г. 
се определят чрез линейно намаление на 
таваните между 2016 г. и 2019 г. 

Таванът за 2016 г. се изчислява въз
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини и 
газовите двигатели се използват 
нормите за допустими емисии на азотни 
оксиди и на въглероден оксид, 
посочени, за такива инсталации, в 
приложение VІ, част Б към Директива 
2001/80/ЕО. Таванът за 2019 г. и 2020 г. 
се изчислява въз основа на съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
приложение V, част 1 към настоящата 
директива или, където е приложимо, въз 
основа на степените на десулфуризация, 
посочени в приложение V, част 5 към 
настоящата директива. Таваните за 2017 
г. и 2018 г. се определят чрез линейно 
намаление на таваните между 2016 г. и 
2019 г.

Or. en
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Обосновка

Въглеродният оксид следва да бъде включен в преходните национални схеми, ако 
нормите за допустими емисии за въглероден оксид са определени от директивата за 
газови горивни инсталации. Директивата за големи горивни инсталации не обхваща 
газовите двигатели. Ако газовите двигатели останат в обхвата на новата 
директива, следва да бъде възможно подобни инсталации да могат да бъдат включени 
в преходните национални схеми.

Изменение 241
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 
2019 г. и 2020 г. се изчислява въз основа 
на съответните норми за допустими 
емисии, посочени в приложение V, част 
1 към настоящата директива или, където 
е приложимо, въз основа на степените 
на десулфуризация, посочени в 
приложение V, част 5 към настоящата 
директива. Таваните за 2017 г. и 2018 г. 
се определят чрез линейно намаление на 
таваните между 2016 г. и 2019 г. Ако 
инсталация, включена в преходната 
национална схема, бъде затворена или 
престане да попада в обхвата на глава 
ІІІ, това не води до увеличаване на 
общите годишни емисии от останалите 
обхванати от схемата инсталации.

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 
2022 г. се изчислява въз основа на 
съответните норми за допустими 
емисии, посочени в приложение V, част 
1 към настоящата директива или, където 
е приложимо, въз основа на степените 
на десулфуризация, посочени в 
приложение V, част 5 към настоящата 
директива. Таваните за 2017 г. - 2021 г.
се определят чрез линейно намаление на 
таваните между 2016 г. и 2022 г. Ако 
инсталация, включена в преходната 
национална схема, бъде затворена или 
престане да попада в обхвата на глава 
ІІІ, това не води до увеличаване на 
общите годишни емисии от останалите 
обхванати от схемата инсталации.
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Or. en

Обосновка

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Изменение 242
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 
2019 г. и 2020 г. се изчислява въз основа 
на съответните норми за допустими 
емисии, посочени в приложение V, 
част 1 към настоящата директива 
или, където е приложимо, въз основа 
на степените на десулфуризация, 
посочени в приложение V, част 5 към 
настоящата директива. Таваните за 
2017 г. и 2018 г. се определят чрез 
линейно намаление на таваните между 

Таванът за 2016 г. се изчислява въз 
основа на съответните норми за 
допустими емисии, посочени в 
приложения ІІІ—VІІ към Директива 
2001/80/ЕО, или, където е приложимо, 
въз основа на процентите на 
десулфуризация, определени в 
приложение ІІІ към Директива 
2001/80/ЕС. При газовите турбини се 
използват нормите за допустими емисии 
на азотни оксиди, посочени, за такива 
инсталации, в приложение VІ, част Б 
към Директива 2001/80/ЕО. Таваните за 
2017 г. и 2018 г. се определят чрез 
линейно намаление на таваните между 
2016 г. и 2018 г.
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2016 г. и 2019 г.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението към член 32, параграф 1 от Позицията.

Изменение 243
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 32 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Преходната национална схема 
съдържа също така разпоредби за 
наблюдение и докладване, 
съответстващи на установените в 
съответствие с член 41, буква б) 
правила, както и мерки, предвидени за 
всяка една от инсталациите, с цел да се 
гарантира своевременното спазване на 
нормите за допустими емисии, които ще 
се прилагат от 1 януари 2021 г.

4. Преходната национална схема 
съдържа също така разпоредби за 
наблюдение и докладване, 
съответстващи на установените в 
съответствие с член 41, буква б) 
правила, както и мерки, предвидени за 
всяка една от инсталациите, с цел да се 
гарантира своевременното спазване на 
нормите за допустими емисии, които ще 
се прилагат от 1 януари 2024 г.

Or. xm

Обосновка

За да се гарантира плавен преход, би било най-добре за крайна дата на преходните 
национални схеми да се определи 2023 г.

Изменение 244
Jutta Haug

Позиция на Съвета
Член 32 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 32a
По-голям годишен брой оперативни 
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часове от предвидените в части 1, 2, 4 
и 6 от приложение V могат да бъдат 
предоставени от компетентния 
орган на горивните инсталации с 
разрешителни, издадени преди 27 
ноември 2002 г., или чиито оператори 
са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
условие че инсталацията е била 
пусната в експлоатация не по-късно 
от 27 ноември 2003 г. и при условие че 
се прилага по-строга норма за 
допустими емисии, което води до 
равностойно равнище на защита на 
околната среда при този замърсител 
на годишна база.

Or. en

Обосновка

Дерогацията е предвидена за тези оператори, които са въвели пречиствателно 
оборудване с действия на ранен етап и не следва да бъдат санкционирани със задна 
дата за инвестиции, които вече отговарят на по-строгите норми за допустими 
емисии. Инсталациите, които попадат в обхвата на тази дерогация, следва да могат 
да работят през по-голям брой годишни оперативни часове, при условие че се постига 
същото равнище на защита на околната среда. Настоящата дерогация е в 
съответствие с приложение V, част 1 № 2, 4 и 6 и с текста на първо четене на ЕП, 
както и с Позицията. 

Изменение 245
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 32 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 32 a
По-голям годишен брой оперативни 
часове от предвидените в части 1 и 2 
от приложение V могат да бъдат 
предоставени от компетентния 
орган на горивни инсталации с твърдо 
гориво, получили разрешително преди 
27 ноември 2002 г. или чиито 



PE439.995v01-00 58/89 AM\810289BG.doc

BG

оператори са подали пълно заявление 
за разрешително преди тази дата, 
при условие че инсталацията е 
пусната в експлоатация не по-късно 
от 27 ноември 2003 г., и са въвели или 
са модернизирали технически мерки 
за намаляване на емисиите на SO2 в 
съответствие с изискванията на 
Директива 2001/80/ЕО и Директива 
2008/1/ЕО преди ...*. Такива горивни 
инсталации могат да бъдат 
освободени от спазването на нормите 
за допустими емисии за SO2, посочени 
в таблиците в част 1 и част 2 от 
приложение V. Нормите за 
допустими емисии, определени в 
разрешителните на тези горивни 
инсталации, по-специално съгласно 
изискванията на Директива 
2001/80/ЕО и Директива 2008/1/ЕО, 
следва поне да се запазят, но не 
трябва да надвишават 400 mg/Nm³.
 _________

* ОВ: Датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Дерогациите за съществуващите инсталации с твърдо гориво следва да бъдат 
предвидени така, че операторите, които навременно са въвели или са модернизирали 
пречиствателното оборудване в съответствие с изискванията на Директивата за 
големи горивни инсталации да не се санкционират със задна дата за мерки, взети на 
ранен етап. Въпреки това от такива инсталации следва да се изисква да постигат 
поне най-строгите норми за допустими емисии, съгласно директивата за големи 
горивни инсталации (приложение ІІІ А), които да се прилагат от нови и 
съществуващи инсталации, съгласно член 4, параграф 1 и член 4, параграф 3 от 
Директива 2001/80/ЕО, съответно (равни на 400 mg/Nm³).
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Изменение 246
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Член 32 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 32a
По-голям годишен брой оперативни 
часове от предвидените в части 1, 2, 4 
и 6 от приложение V могат да бъдат 
предоставени от компетентния 
орган на горивните инсталации с 
разрешителни, издадени преди 27 
ноември 2002 г., или чиито оператори 
са подали пълно заявление за
разрешително преди тази дата, при 
условие че инсталацията е била 
пусната в експлоатация не по-късно 
от 27 ноември 2003 г. и при условие че 
се прилага по-строга норма за 
допустими емисии, което води до 
равностойно равнище на защита на 
околната среда при този замърсител 
на годишна база.

Or. en

Обосновка

Дерогациите следва да бъдат формулирани по по-гъвкав начин, така че операторите, 
въвели пречиствателно оборудване на ранен етап да не се санкционират със задна
дата. Инсталациите, попадащи в обхвата на тази дерогация, които вече отговарят 
на по-строги норми за допустими емисии, следва да могат да работят през по-голям 
брой годишни оперативни часове, при условие че се постига същото равнище на 
защита на околната среда.
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Изменение 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Позиция на Съвета
Член 33

Позиция на Съвета Изменение

Член 33 заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба може да предизвика нарушаване на конкуренцията в Общността, 
тъй като горивните инсталации, които са обхванати от нея, не трябва да 
инвестират в най-добрите налични техники, за да бъдат в съответствие с 
определените норми за допустими емисии. Тя може също така да застраши целите на 
ЕС по отношение на околната среда, определени за 2020 г. в „Тематичната 
стратегия за замърсяването на въздуха” на Комисията, която има за цел да намали 
емисиите от SO2 с 82%, а емисиите от NOx с 60% до 2020 г. в сравнение с нивата от 
2000 г.

Изменение 248
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2023 г. горивните 
инсталации могат да бъдат освободени 
от задължението за спазване на нормите 
за допустими емисии, посочени в член 
30, параграф 2, и, където е приложимо, 
от задължението за спазване на 
степените на десулфуризация, посочени 
в член 31, както и от включване в 
преходната национална схема, посочена 
в член 32, ако са изпълнени следните 
условия:

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. горивните
инсталации могат да бъдат освободени 
от задължението за спазване на нормите 
за допустими емисии, посочени в член 
30, параграф 2, и, където е приложимо, 
от задължението за спазване на 
степените на десулфуризация, посочени 
в член 31, както и от включване в 
преходната национална схема, посочена 
в член 32, ако са изпълнени следните 
условия:

Or. en
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Обосновка

Преходният период за горивни инсталации с ограничен жизнен цикъл, във вида, в 
който е предвиден в Позицията, е твърде дълъг и би затруднил постигането на 
целите на Съюза за качество на въздуха, определени изключително с Тематичната 
стратегия за замърсяването на въздуха. Изменението е допустимо, тъй като тази 
разпоредба не се съдържаше в предложението, внесено от Комисията.

Изменение 249
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2023 г. горивните 
инсталации могат да бъдат освободени 
от задължението за спазване на нормите 
за допустими емисии, посочени в член 
30, параграф 2, и, където е приложимо, 
от задължението за спазване на 
степените на десулфуризация, посочени 
в член 31, както и от включване в 
преходната национална схема, посочена 
в член 32, ако са изпълнени следните 
условия:

1. По време на периода от 1 януари 2016 
г. до 31 декември 2020 г. горивните 
инсталации могат да бъдат освободени 
от задължението за спазване на нормите 
за допустими емисии, посочени в член 
30, параграф 2, и, където е приложимо, 
от задължението за спазване на 
степените на десулфуризация, посочени 
в член 31, както и от включване в 
преходната национална схема, посочена 
в член 32, ако са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в по-голяма степен в съответствие с други европейски цели, 
като например Тематичната стратегия за замърсяването на въздуха.
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Изменение 250
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) в писмена декларация, представена на 
компетентния орган не по-късно от 1 
януари 2014 г., операторът на горивната 
инсталация се ангажира да не 
експлоатира инсталацията за период, 
надхвърлящ 20 000 оперативни часа, 
който започва от 1 януари 2016 г. и 
завършва не по-късно от 31 декември 
2023 г.;

а) в писмена декларация, представена на 
компетентния орган не по-късно от 1 
януари 2014 г., операторът на горивната 
инсталация се ангажира да не 
експлоатира инсталацията за период, 
надхвърлящ 20 000 оперативни часа, 
който започва от 1 януари 2016 г. и 
завършва не по-късно от 31 декември 
2020 г.;

Or. en

Обосновка

Преходният период за горивни инсталации с ограничен жизнен цикъл, във вида, в 
който е предвиден в Позицията, е твърде дълъг и би затруднил постигането на 
целите на Съюза за качество на въздуха, определени изключително с Тематичната 
стратегия за замърсяването на въздуха. Изменението е допустимо, тъй като тази 
разпоредба не се съдържаше в предложението, внесено от Комисията.

Изменение 251
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) в писмена декларация, представена на 
компетентния орган не по-късно от 1 
януари 2014 г., операторът на горивната 
инсталация се ангажира да не 
експлоатира инсталацията за период, 
надхвърлящ 20 000 оперативни часа, 
който започва от 1 януари 2016 г. и 
завършва не по-късно от 31 декември 
2023 г.;

а) в писмена декларация, представена на 
компетентния орган не по-късно от 1 
януари 2014 г., операторът на горивната 
инсталация се ангажира да не 
експлоатира инсталацията за период, 
надхвърлящ 20 000 оперативни часа, 
който започва от 1 януари 2016 г. и 
завършва не по-късно от 31 декември 
2020 г.;
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в по-голяма степен в съответствие с други европейски цели, 
като например Тематичната стратегия за замърсяването на въздуха.

Изменение 252
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) в писмена декларация, представена на 
компетентния орган не по-късно от 1 
януари 2014 г., операторът на горивната 
инсталация се ангажира да не 
експлоатира инсталацията за период, 
надхвърлящ 20 000 оперативни часа, 
който започва от 1 януари 2016 г. и 
завършва не по-късно от 31 декември 
2023 г.;

а) в писмена декларация, представена на 
компетентния орган не по-късно от 1 
януари 2014 г., операторът на горивната 
инсталация се ангажира да не 
експлоатира инсталацията за период, 
надхвърлящ 30 000 оперативни часа, 
който започва от 1 януари 2016 г. и 
завършва не по-късно от 31 декември 
2023 г.;

Or. en

Обосновка

Дерогациите, въведени от Съвета са много важни за сигурността на енергийните 
доставки по време на критичния период 2016 г. - 2023 г., когато трябва едновременно 
да се реализират целите на „зеления пакет”.  Оперативните часове за съществуващи 
инсталации, които ще бъдат изключени, следва да бъдат увеличени на 30 000 (в общия 
случай) за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2023 г., така че да се гарантира сигурността 
на енергийните досатвки, като се вземе предвид факта, че такива инсталации с
базово натоварване работят при технически ограничения (не могат да работят под 
минималното техническо натоварване или при често променящи се натоварвания).
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Изменение 253
Theodoros Skylakakis

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. За горивни инсталации с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност, превишаваща 1 500 MW, 
влезли в експлоатация преди 31 
декември 1986 г. и използващи добито в
страната твърдо гориво с нетна 
топлинна стойност, непревишаваща 5 
800 kJ/kg, съдържание на влага, 
превишаващо 45 тегл. %, комбинирано 
съдържание на влага и пепел, 
превишаващо 60 тегл. %, и съдържание 
на калциев оксид в пепелта, 
превишаващо 10 %, периодът на 
експлоатация, посочен в параграф 1, 
буква а), е 32 000 оперативни часа.

4. За горивни инсталации, използващи 
добито в страната твърдо гориво с нетна 
топлинна стойност, непревишаваща 5 
800 kJ/kg, съдържание на влага, 
превишаващо 45 тегл. %, комбинирано 
съдържание на влага и пепел, 
превишаващо 60 тегл. %, и съдържание 
на калциев оксид в пепелта, 
превишаващо 10 %, периодът на 
експлоатация, посочен в параграф 1, 
буква а), е 50 000 оперативни часа.

Or. en

Обосновка

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the 'green package' 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).
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Изменение 254
Antonio Masip Hidalgo

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

4а. Броят часове на работа, посочен в 
буква а) от параграф 1, е 32 000 часа в 
случая с горивни инсталации с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма от 900 MW, 
които са пуснати в експлоатация 
преди 31 декември 1975 г. и които 
изгарят смес от газове с ниска 
топлоотделимост, изпускани в 
резултат на процеси в черната 
металургия, и въглища, така че 
енергията, осигурявана от въглищата 
е 1,5 пъти повече от енергията, 
осигурявана от тези газове.

Or. en

Изменение 255
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Член 33 – параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

4а. Броят часове на работа, посочен в 
буква а) от параграф 1, е 32 000 часа в 
случая с горивни инсталации с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност по-голяма от 900 MW, 
които са получили първо 
разрешително след 1 юли 1987 г. и 
които изгарят смес от газове с ниска 
топлоотделимост, отделяни в 
резултат на процеси в черната 
металургия, и въглища, така че 
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енергията, осигурявана от въглищата 
е 1,5 пъти повече спрямо енергията, 
осигурявана от тези газове.

Or. en

Изменение 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

1. До 31 декември 2023 г. дадена 
горивна инсталация може да бъде 
освободена от спазване на нормите за 
допустими емисии, посочени в член 30, 
параграф 2, и процентите за 
десулфуризация, посочени в член 31, 
ако са изпълнени следните условия:

1. До 31 декември 2018 г. дадена 
горивна инсталация може да бъде 
освободена от спазване на нормите за 
допустими емисии, посочени в член 30, 
параграф 2, и процентите за 
десулфуризация, посочени в член 31, 
ако са изпълнени следните условия:

Or. en

Обосновка

Изменение на нов член, внесен от Съвета.

Изменение 257
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

1. До 31 декември 2023 г. дадена 
горивна инсталация може да бъде 
освободена от спазване на нормите за 
допустими емисии, посочени в член 30, 
параграф 2, и процентите за 
десулфуризация, посочени в член 31, 
ако са изпълнени следните условия:

1. До 31 декември 2020 г. дадена 
горивна инсталация може да бъде 
освободена от спазване на нормите за 
допустими емисии, посочени в член 30, 
параграф 2, и процентите за 
десулфуризация, посочени в член 31, 
ако са изпълнени следните условия:
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Or. en

Обосновка

Преходният период за горивни инсталации с ограничен жизнен цикъл, във вида, в 
който е предвиден в Позицията, е твърде дълъг и приложното поле е твърде широко.
В резултат на това би се затруднило постигането на целите на Съюза за качество на 
въздуха, определени изключително с Тематичната стратегия относно замърсяването 
на въздуха. Изменението е допустимо, тъй като тази разпоредба не се съдържаше в 
предложението, внесено от Комисията.

Изменение 258
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – буква а 

Позиция на Съвета Изменение

а) общата номинална входяща топлинна 
мощност на горивната инсталация не 
надхвърля 200 MW;

а) в случая със системите за
централно парно отопление, общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на горивната инсталация не надхвърля 
200 MW, а в случая с високоефективни 
централи за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия, както е предвидено в 
Директива 2004/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
насърчаване на комбинираното 
производство на енергия, основаващо 
се на търсенето на полезна 
топлоенергия във вътрешния енергиен 
пазар1;
____
1ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.

Or. it

Обосновка

С оглед на централизираното производство на топлинна енергия, е необходимо също 
така да се отчита факта, че централите за комбинирано производство на електро- и 
топлоенергия се различават от останалите горивни инсталации по това, че са 
високоефективни (както е признато в Шестата програма за действие в областта на 
околната среда 2002 - 2012 г.) и съответно имат по-ниски емисии. Всички централи за 
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комбинирано производство на електро- и топлоенергия съответно следва да се 
третират по същия начин както системите за централно парно отопление с оглед 
насърчаване на комбинираното производство на енергия.

Изменение 259
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) общата номинална входяща топлинна 
мощност на горивната инсталация не 
надхвърля 200 MW;

а) общата номинална входяща топлинна 
мощност на горивната инсталация не 
надхвърля 150 MW;

Or. en

Обосновка

Преходният период за горивни инсталации с ограничен жизнен цикъл, във вида, в 
който е предвиден в Позицията, е твърде дълъг и приложното поле е твърде широко. 
В резултат на това би се затруднило постигането на целите на Съюза за качество на 
въздуха, определени изключително с Тематичната стратегия относно замърсяването 
на въздуха. Изменението е допустимо, тъй като тази разпоредба не се съдържаше в 
предложението, внесено от Комисията. 

Изменение 260
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – буква в

Позиция на Съвета Изменение

в) най-малко 50 % от производството на 
полезна топлоенергия на инсталацията, 
като плаваща средна стойност за период 
от пет години, се предоставя под 
формата на пара или топла вода на 
обществена мрежа за градско 
отопление; както и

в) най-малко 50 % от производството на 
полезна топлоенергия на инсталацията, 
като плаваща средна стойност за период 
от пет години, се предоставя под 
формата на пара или топла вода на 
обществена мрежа за градско отопление 
или други съоръжения на принципа на 
централите за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия; както и
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Or. it

Обосновка

С оглед на централизираното производство на топлинна енергия, е необходимо също 
така да се отчита факта, че централите за комбинирано производство на електро- и 
топлоенергия се различават от останалите горивни инсталации по това, че са 
високоефективни (както е признато в Шестата програма за действие в областта на 
околната среда 2002 - 2012 г.) и съответно имат по-ниски емисии. Всички централи за 
комбинирано производство на електро- и топлоенергия съответно следва да се 
третират по същия начин както системите за централно парно отопление с оглед 
насърчаване на комбинираното производство на енергия.

Изменение 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – буква г

Позиция на Съвета Изменение

г) нормите за допустими емисии за 
серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
посочени в разрешителното, приложими 
към 31 декември 2015 г., по силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, 
най-малкото се поддържат до 31 
декември 2023 г..

г) нормите за допустими емисии за 
серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
посочени в разрешителното, приложими 
към 31 декември 2015 г., по силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, 
най-малкото се поддържат до 31 
декември 2018 г.

Or. en

Обосновка

Изменение на нов член, внесен от Съвета.
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Изменение 262
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 1 – буква г

Позиция на Съвета Изменение

г) нормите за допустими емисии за 
серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
посочени в разрешителното, приложими
към 31 декември 2015 г., по силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, 
най-малкото се поддържат до 31 
декември 2023 г..

г) нормите за допустими емисии за 
серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
посочени в разрешителното, приложими 
към 31 декември 2015 г., по силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, 
най-малкото се поддържат до 31 
декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Преходният период за горивни инсталации с ограничен жизнен цикъл, във вида, в 
който е предвиден в Позицията, е твърде дълъг и приложното поле е твърде широко. 
В резултат на това би се затруднило постигането на целите на Съюза за качество на 
въздуха, определени изключително с Тематичната стратегия относно замърсяването 
на въздуха. Изменението е допустимо, тъй като тази разпоредба не се съдържаше в 
предложението, внесено от Комисията. 

Изменение 263
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 35 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. На 1 януари 2016 г. най-късно всяка 
държава-членка представя на Комисията 
списък с горивните инсталации, за 
които се прилага параграф 1, 
включително тяхната обща номинална
входяща топлинна стойност, 
използваните видове гориво и 
приложимите норми за допустими 
емисии за серен диоксид, азотни оксиди 
и прах. В допълнение държавите-
членки, за всички горивни инсталации, 

2. На 1 януари 2016 г. най-късно всяка 
държава-членка представя на Комисията 
списък с горивните инсталации, за 
които се прилага параграф 1, 
включително тяхната обща номинална 
входяща топлинна стойност, 
използваните видове гориво и 
приложимите норми за допустими 
емисии за серен диоксид, азотни оксиди 
и прах. В допълнение държавите-
членки, за всички горивни инсталации, 
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за които се прилага параграф 1 и по 
време на периода, посочен във 
въпросния параграф, информират 
Комисията всяка година за 
съотношението на производството на 
полезна топлоенергия на всяка 
инсталация, предоставена под формата 
на пара или топла вода на обществена 
мрежа за градско отопление, изразено 
като плаваща средна стойност за 
предходните пет години.

за които се прилага параграф 1 и по 
време на периода, посочен във 
въпросния параграф, информират 
Комисията всяка година за 
съотношението на производството на 
полезна топлоенергия на всяка 
инсталация, предоставена под формата 
на пара или топла вода на обществена 
мрежа за градско отопление или други 
съоръжения на принципа на 
централите за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия, изразено като плаваща 
средна стойност за предходните пет 
години.

Or. it

Обосновка

С оглед на централизираното производство на топлинна енергия, е необходимо също 
така да се отчита факта, че централите за комбинирано производство на електро- и 
топлоенергия се различават от останалите горивни инсталации по това, че са 
високоефективни (както е признато в Шестата програма за действие в областта на 
околната среда 2002 - 2012 г.) и съответно имат по-ниски емисии. Всички централи за 
комбинирано производство на електро- и топлоенергия съответно следва да се 
третират по същия начин както системите за централно парно отопление с оглед 
насърчаване на комбинираното производство на енергия.

Изменение 264
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 36

Позиция на Съвета Изменение

Член 36
Съхранение на въглероден диоксид в 

геоложки формации

заличава се

1. Държавите-членки гарантират, че 
операторите на всички горивни 
инсталации с номинална енергийна 
изходяща мощност от 300 мегавата 
или повече, за които е предоставено 
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първоначално разрешение за строеж 
или, при отсъствие на такава 
процедура, първоначално разрешение 
за есплоатация след влизането в сила 
на Директива 2009/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. относно 
съхранението на въглероден диоксид в 
геоложки формации, са направили 
оценка дали се изпълнени следните 
условия:
a) има налични подходящи 

хранилища,
б) има технически и икономически 
възможни транспортни съоръжения,
в) има техническа и икономическа 
възможност за адаптиране на 
инсталациите за улавяне на 
въглероден диоксид.
2. В случай че са спазени условията в 
параграф 1, компетентният орган 
гарантира, че е отделено подходящо 
пространство на площадката, на 
която е разположена инсталацията, 
за оборудването, необходимо за 
улавяне и сгъстяване на въглероден 
диоксид. Компетентният орган 
определя дали са спазени условията 
въз основа на оценката по параграф 1 
и друга налична информация, по-
специално по отношение на опазване 
на околната среда и човешкото 
здраве.

Or. it

Обосновка

Следва да се избягва припокриване с други директиви, които вече са в сила.
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Изменение 265
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 38 – параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
осъществяването на мониторинг на 
замърсяващите вещества във въздуха 
съгласно приложение V, част 3.

1. Държавите-членки осигуряват 
осъществяването на мониторинг на 
замърсяващите вещества във въздуха 
съгласно приложение V, част 3. 
Държавите-членки правят 
обществено достояние 
предоставената информация в 
обобщен вид.

Or. en

Изменение 266
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 40 – параграф 3 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

3а. Методите на изчисление, 
предвидени в настоящия член не се 
прилагат в случая на горивни 
инсталации за няколко горива, както 
е посочено в член 30, параграф 2, 
които използват отпадъчни газове от 
производството на стомана.  Член 14, 
параграф 6 се прилага за този тип 
инсталации.

Or. it

Обосновка

Поради налягането, оказвано от отпадъчните газове при този тип инсталации, 
критериите за изчисляване, определени в член 40, не могат да се прилагат. Съответно 
следва да се прилага член 14, параграф 6. 
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Изменение 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Позиция на Съвета
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

За горивни инсталации за съвместно 
изгаряне на отпадъци, използващи 
произведено в страната твърдо 
гориво и които поради 
характеристиките на съответното 
гориво не могат да спазят нормите за 
допустими емисии за серен диоксид, 
посочени в част 4 от приложение VІ, 
държавите-членки могат да 
прилагат вместо тях минималните 
степени на десулфуризация, посочени 
в част 5 от приложение V, в 
съответствие с правилата за 
спазване, посочени в част 6 от 
същото приложение.

Or. de

Обосновка

Съгласно Директива 2000/76/ЕО и Директива 2001/80/ЕО, съвместното изгаряне на 
отпадъци също е разрешено в горивни инсталации, които използват произведени в 
страната горива, богати на сяра. Общата позиция на Съвета също така предвижда 
възможността да се използват произведени в страната и богати на сяра въглища, 
макар и не в инсталации за съвместно изгаряне. По причина пестене на ресурси и 
равностойно отношение, следва също така да е възможно да се използват 
произведени в страната и богати на сяра въглища в инсталации за съвместно 
изгаряне, в съответствие с изискванията за десулфуризация, посочени в приложение 
V.

Изменение 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Член 72 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на 1. Държавите-членки гарантират, че на 
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Комисията ще бъде предоставяна 
информация относно изпълнението на 
настоящата директива, относно 
представителните данни за емисии и 
други форми на замърсяване върху 
околната среда, относно нормите за 
допустими емисии, прилагането на най-
добрите налични техники в 
съответствие с членове 14 и 15 и 
относно напредъка, постигнат във 
връзка с разработването и прилагането 
на най-новите техники в съответствие с 
член 27. Държавите-членки 
предоставят информацията в 
електронен формат.

Комисията ще бъде предоставяна 
информация относно изпълнението на 
настоящата директива, относно 
представителни данни за емисиите и 
други въздействия върху околната 
среда, относно нормите за допустими 
емисии и прилагането на най-добрите 
налични техники в съответствие с 
членове 14 и 15, както и относно 
дерогациите, предоставени съгласно 
член 15, параграф 4, и относно 
напредъка, постигнат във връзка с 
разработването и прилагането на най-
новите техники в съответствие с член 
27.

Държавите-членки разработват и 
редовно обновяват национални 
информационни системи, с помощта 
на които да предоставят на 
Комисията в електронен формат 
информацията, посочена в първата 
алинея. Държавите-членки правят 
обществено достояние 
предоставената информация в 
обобщен вид.

Or. en

Изменение 269
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 72 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на 
Комисията ще бъде предоставяна 
информация относно изпълнението на 
настоящата директива, относно 
представителните данни за емисии и 
други форми на замърсяване върху 
околната среда, относно нормите за 
допустими емисии, прилагането на най-
добрите налични техники в 
съответствие с членове 14 и 15 и 

1. Държавите-членки гарантират, че на 
Комисията ще бъде предоставяна 
информация относно изпълнението на 
настоящата директива, относно 
представителни данни за емисиите и 
други форми на замърсяване върху 
околната среда, относно нормите за 
допустими емисии, относно 
дерогациите, предоставени съгласно 
член 15, параграф 4 и посочените 
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относно напредъка, постигнат във 
връзка с разработването и прилагането 
на най-новите техники в съответствие с 
член 27. Държавите-членки предоставят 
информацията в електронен формат.

причини за това, относно прилагането 
на най-добрите налични техники в 
съответствие с членове 14 и 15 и 
относно напредъка, постигнат във 
връзка с разработването и прилагането 
на най-новите техники в съответствие с 
член 27. Държавите-членки предоставят 
информацията в електронен формат.

Or. it

Обосновка

Комисията следва да бъде уведомена за дерогациите, предоставени от 
компетентните органи, в съответствие с член 15, за да се предотвратят 
злоупотреби, в съответствие с член 59, параграф 4 относно инсталациите, 
използващи органични разтворители.

Изменение 270
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 72 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че на 
Комисията ще бъде предоставяна 
информация относно изпълнението на 
настоящата директива, относно 
представителните данни за емисии и 
други форми на замърсяване върху 
околната среда, относно нормите за 
допустими емисии, прилагането на най-
добрите налични техники в
съответствие с членове 14 и 15 и 
относно напредъка, постигнат във 
връзка с разработването и прилагането 
на най-новите техники в съответствие с 
член 27. Държавите-членки предоставят 
информацията в електронен формат.

1. Държавите-членки гарантират, че на 
Комисията ще бъде предоставяна 
информация относно изпълнението на 
настоящата директива, относно 
представителните данни за емисии и 
други форми на замърсяване върху 
околната среда, относно нормите за 
допустими емисии, прилагането на най-
добрите налични техники в 
съответствие с членове 14 и 15, по-
специално относно освобождаването, 
съгласно член 15, параграф 4, и 
относно напредъка, постигнат във 
връзка с разработването и прилагането 
на най-новите техники в съответствие с 
член 27. Държавите-членки предоставят 
информацията в електронен формат.

Or. en
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Изменение 271
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 72 – параграф 4 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) за горивни инсталации, към които се 
прилага член 31, съдържанието на сяра в 
използваното твърдо гориво, добито в 
страната, и постигнатата степен на 
десулфуризация, като средна месечна 
стойност, както и

а) за горивни инсталации, към които се 
прилага член 31, техническата 
обосновка на невъзможността за 
спазване на нормите за допустими 
емисии, посочена в член 33, параграф 2 
и параграф 3, съдържанието на сяра в 
използваното твърдо гориво, добито в 
страната, и постигнатата степен на 
десулфуризация, като средна месечна 
стойност, както и

Or. en

Обосновка

Изменение на нови дерогации, внесени от Съвета. Държавите-членки, които имат 
инсталации, прилагащи специалната норма за десулфуризация следва да предоставят 
техническа обосновка за невъзможност за спазване на обичайните норми за 
допустими емисии.

Изменение 272
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Член 72 – параграф 4 – буква б

Позиция на Съвета Изменение

б) за горивни инсталации, чиято 
годишна експлоатация не превишава 
1500 часа годишно, като плаваща средна 
величина, изчислена за период от 5 г., 
броят работни часове на година.

б) за горивни инсталации, чиято 
годишна експлоатация не превишава 
3 000 часа годишно, като плаваща 
средна величина, изчислена за период от 
5 г., броят работни часове на година.

Or. it
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Обосновка

Счита се, че годишна експлотация от 3000 часа е по-представителна за 
електроцентралите, които достигат производствени пикове.

Изменение 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
преразглежда необходимостта от: 

заличава се

а) контролиране на емисиите от:
i) изгарянето на горива в инсталации 
с обща номинална входяща топлинна 
мощност под 50 MW; 
ii) интензивното отглеждане на едър 
рогат добитък; и 
iii) разпространението на оборски 
тор; както и
б) установяването в приложение I на 
следното:
i) диференцирани допустими 
стойности за капацитет на 
отглеждане на различни видове 
птици; 
ii) допустими стойности за 
капацитет на едновременно 
отглеждане на различни видове 
животни в една и съща инсталация.
Тя докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
резултатите от това 
преразглеждане, като по 
целесъобразност докладът е 
придружен от законодателно 
предложение.

Or. en
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Изменение 274
Mairead McGuinness

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2

 Позиция на Съвета Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
преразглежда необходимостта от: 

заличава се

а) контролиране на емисиите от:
i) изгарянето на горива в инсталации 
с обща номинална входяща топлинна 
мощност под 50 MW; 
ii) интензивното отглеждане на едър 
рогат добитък; и 
iii) разпространението на оборски 
тор; както и
б) установяването в приложение I на 
следното:
i) диференцирани допустими 
стойности за капацитет на 
отглеждане на различни видове 
птици; 
ii) допустими стойности за 
капацитет на едновременно 
отглеждане на различни видове 
животни в една и съща инсталация.
Тя докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
резултатите от това 
преразглеждане, като по 
целесъобразност докладът е 
придружен от законодателно 
предложение.

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.
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Изменение 275
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията 
преразглежда необходимостта от: 

заличава се

а) контролиране на емисиите от:
i) изгарянето на горива в инсталации 
с обща номинална входяща топлинна 
мощност под 50 MW; 
ii) интензивното отглеждане на едър 
рогат добитък; и 
iii) разпространението на оборски 
тор; както и
б) установяването в приложение I на 
следното:
i) диференцирани допустими 
стойности за капацитет на 
отглеждане на различни видове 
птици; 
ii) допустими стойности за 
капацитет на едновременно 
отглеждане на различни видове 
животни в една и съща инсталация.
Тя докладва на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
резултатите от това 
преразглеждане, като по 
целесъобразност докладът е 
придружен от законодателно 
предложение.

Or. xm

Обосновка

Газовите турбини не могат винаги да работят с природен газ, а трябва да могат да 
работят и с течни горива. Това е важно, когато няма наличност на природен газ. 
Предложените норми за допустими емисии могат да бъдат постигнати само чрез 
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несъразмерно висока употреба на прясна вода и амоняк, дори когато се използват най-
модерни технологии. Нормите за допустими емисии, предложени от Съвета, не 
съответстват на тези от Директивата за големи горивни инсталации, в която се 
посочва, че измерените емисии на азотни окиси следва да са между 120 – 350 mg/Nm³. 

Изменение 276
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2 – алинея 1 – буква а - подточка i

Позиция на Съвета Изменение

i) изгарянето на горива в инсталации 
с обща номинална входяща топлинна 
мощност под 50 MW;

заличава се

Or. it

Обосновка

Инсталации с топлинна мощност по-малко от 50 MW не отделят значими емисии.
Освен това няма референтните документи за НДНТ.

Изменение 277
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2 – буква а – подточка ii

 Позиция на Съвета Изменение

ii) интензивното отглеждане на едър 
рогат добитък; и 

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. Освен това разширяването на обхвата на 
настоящата директива не е пропорционално на възможното въздействие върху 
околната среда, което тези дейности могат да окажат.
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Изменение 278
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2 – буква а – подточка iii

Позиция на Съвета Изменение

iii) разпространението на оборски 
тор; както и

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 279
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2 – буква а – подточки iii a – iii г (нови) 

Позиция на Съвета Изменение

iiia) инсталации, извършващи 
дейностите, посочени в точки 2.1 и 
2.2 от приложение І, и по-специално 
диоксини и фурани; както и
iiiб) инсталации, извършващи 
дейностите, посочени в точки 1.1 и 
1.2 от приложение І, и по-специално 
живак; както и
iiiв) инсталации, извършващи 
дейностите посочени в точки 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 от приложение І, и по-
специално тежки метали и техните 
съединения като арсен, кадмий, хром, 
цианиди, олово, никел, мед;   диоксин и 
фурани, перфлуоровъглероди, феноли, 
полициклични ароматни 
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въглеводороди и серен хексафлуорид; 
както и
iiiг) всички други инсталации, които 
попадат в обхвата на приложение І, 
ако се установи, че през европейската 
отчетна година PRTR 2007, дадена 
дейност от приложение І допринася 
за поне [20%] от общото количество 
емисии от дейностите от 
приложение І. 

Or. en

Обосновка

Изменение на нов текст, внесен от Съвета. Европейската мрежа за сигурност 
предвижда важни минимални предпазни мерки срещу продължаващото слабо 
изпълнение на НДНТ. От ключово значение е Комисията да направи оценка на общите 
емисии, отделяни от дейностите от приложение І, и да представи законодателни 
предложения с цел контролиране на емисиите от тези сектори, които допринасят 
най-много за общите емисии, в съответствие с принципа за предотвратяване на 
замърсяването.

Изменение 280
Marianne Thyssen

Позиция на Съвета
Член 73 – параграф 2 – буква б

Позиция на Съвета Изменение

б) установяването в приложение I на 
следното:

заличава се

i) диференцирани допустими 
стойности за капацитет на 
отглеждане на различни видове 
птици;
ii) допустими стойности за 
капацитет на едновременно 
отглеждане на различни видове 
животни в една и съща инсталация.

Or. en
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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 281
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Член 74

Позиция на Съвета Изменение

За да може разпоредбите на настоящата 
директива да бъдат адаптирани към 
научно-техническия прогрес въз основа 
на най-добрите налични техники, 
Комисията приема в съответствие с 
член 76 делегирани актове по 
отношение на адаптирането на 
приложение V, части 3 и 4, 
приложение VI, части 2, 6, 7 и 8 и 
приложение VII, части 5, 6, 7 и 8 към 
научно-техническия прогрес.

1. За да може разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат 
адаптирани към научно-техническия 
прогрес въз основа на най-добрите 
налични техники, Комисията, без да се 
накърнява член 13, параграф 5а, 
допълва и, когато е приложимо, 
коригира минималните изисквания, 
определени в приложенията към 
настоящата директива чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 76, поне относно следното:
а) до 31 декември 2011 г. норми за 
допустими емисии, както и 
изисквания, свързани с мониторинга и 
спазването на условията, за диоксини 
и фурани, отделяни от инсталации, 
осъществяващи дейностите, 
посочени в точки 2.1 и 2.2 от 
приложение І;
б) до 31 декември 2013 г. мерки за 
превенция, включително норми за 
допустими емисии, за емисии на 
живак от дейности, посочени в точки 
1.1 и 1.2 от приложение І. 
2. Преди приемането на мерките, 
посочени в параграф първи, 
Комисията организира консултации 
със съответните организации от 
релевантните промишлени сектори и 
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с неправителствени организации, 
съдействащи за опазването на 
околната среда, и докладва относно 
резултатите от консултациите и 
начина, по който те са взети предвид.

Or. en

Обосновка

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Изменение 282
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Член 74 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 74a
Минимални изисквания към 

дейностите от приложение І
1. Въпреки разпоредбите на член 74, 
ако оценка на нивото на прилагане на 
най-добрите налични техники от 
страна на дейностите, определени в 
приложение І, или на въздействието 
на тези дейности върху околната 
среда като цяло покаже 
необходимост от действия на 
равнище ЕС, Комисията, като се 
основава на референтните документи 
за НДНТ, представя законодателно 
предложение за определяне на норми 
за допустими емисии и изисквания за 
мониторинг и спазване на условията 
като минимални изисквания, 
приложими за целия Съюз. Нормите 
за допустими емисии могат да бъдат 
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допълнени от еквивалентни 
параметри или технически мерки, 
когато посредством такива 
еквивалентни параметри може да 
бъде постигнато еквивалентно ниво 
на опазване на околната среда.
2. Когато се извършва оценка на 
необходимостта от минимални 
изисквания, посочени в параграф 1, 
Комисията изрично взема под 
внимание информацията, 
предоставена от държавите-членки, 
съгласно член 72, параграф 1.
3. Преди Комисията да представи 
предложението, посочено в параграф 
1, тя се консултира с експерти от 
държавите-членки, със съответните 
организации на промишления сектор 
и неправителствени организации, 
съдействащи за опазването на 
околната среда, и докладва относно 
резултатите от консултациите и 
начина, по който те са взети предвид.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между член 15, параграф 4 от 
Позицията и изменение 62 от позицията на първо четене на Европейския парламент.
Но противно на изменение 62 минималните изисквания към дейностите, посочени в 
приложение І, се приемат на индивидуална основа и по процедурата за съвместно 
вземане на решение, както се предвижда в член 19 от съществуващата Директива 
2008/1/ЕО. Необходимостта от минимално изискване по-специално следва да бъде 
определена на базата на прилагането, за което докладват държавите-членки.

Изменение 283
Kriton Arsenis

Позиция на Съвета
Член 74 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 74a
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Минимални изисквания
1. Без да се засяга член 67, Комисията, 
в срок от 12 месеца след публикуване 
на референтен документ за НДНТ в 
съответствие с член 14 и въз основа 
на заключенията за НДНТ в 
референтния документ за НДНТ, 
определя норми за допустими емисии, 
както и изисквания, свързани с 
мониторинга и спазването на 
условията, като минимални 
изисквания. Нормите за допустими 
емисии могат да бъдат допълнени от 
еквивалентни параметри или 
технически мерки, когато 
посредством такива еквивалентни 
параметри може да бъде постигнато 
еквивалентно ниво на опазване на 
околната среда.
Такива минимални изисквания са 
насочени към значителни 
въздействия на съответните 
дейности или инсталации върху 
околната среда и се основават на 
РЕСНДНТ. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 69, параграф 2.
2. Преди приемането на мерките за 
изпълнение, посочени в 
параграф първи, Комисията 
организира консултации с 
организациите на съответните 
промишлени сектори и с 
неправителствени организации, 
съдействащи за опазването на 
околната среда, и докладва относно 
резултатите от консултациите и 
начина, по който те са взети предвид.
3. В съответствие с параграфи 1 и 2 
Комисията определя, по-специално, до 
31 декември 2011 г. норми за 
допустими емисии, както и 
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изисквания, свързани с мониторинга и 
спазването на условията, за диоксини 
и фурани, отделяни от инсталации, 
осъществяващи дейностите, 
посочени в точки 2.1 и 2.2 от 
приложение І. 
Държавите-членки или техните 
компетентни органи могат да 
определят по-строги норми за 
допустими емисии за емисиите на 
диоксини и фурани.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 69, параграф 2.

Or. en

Изменение 284
Elisabetta Gardini

Позиция на Съвета
Член 80 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
член 3 параграфи 10—13, 17—22, 25—
29 и 33—35, член 4, параграфи 2 и 3, 
член 5, параграф 1, член 7, членове 8 и 
10, член 11, букви д) и з), член 12, 
параграф 1, букви д) и з), член 13, 
параграф 7, член 14, параграф 1, буква 
в), подточка ii), член 14, параграф 1, 
буква г), д), е) и з), член 14, параграфи 
2—7, член 15, параграфи 2—5, 
членове 16, 17 и 19, член 21, 
параграфи 2—5, членове 22 и 23, член 
24, параграфи 2, 3 и 4, членове 27, 28 и 
29, член 30, параграфи 3, 4, 7, 8 и 9, 

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
член 3 параграфи 10—13, 17—22, 25—
29 и 33—35, член 4, параграфи 2 и 3, 
член 5, параграф 1, член 7, членове 8 и 
10, член 11, букви д) и з), член 12, 
параграф 1, букви д) и з), член 13, 
параграф 7, член 14, параграф 1, буква 
в), подточка ii), член 14, параграф 1, 
буква г), д), е) и з), член 14, параграфи 
2—7, член 15, параграфи 2—5, 
членове 16, 17 и 19, член 21, 
параграфи 2—5, членове 22 и 23, член 
24, параграфи 2, 3 и 4, членове 27, 28 и 
29, член 30, параграфи 3, 4, 7, 8 и 9, 
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членове 31, 32, 33, 34, 35 и 36, член 38, 
член 40, параграфи 2 и 3, членове 41, 42 
и 43, член 45, параграфи 1 и 2, член 57, 
параграф 1, член 58, член 59, параграф 
5, член 63, член 70, параграфи 2 и 3, 
членове 71, 72 и 79, както и с първа 
алинея и точки 1.4, 2.5, буква б), 3.1, 4, 
5, 6.1, буква в), 6.4, буква б), 6.9, 6.10 и 
6.11 от приложение І, приложение ІІ, 
приложение ІІІ, точка 12, приложение 
V, приложение VІ, част 1, буква б), част 
4, точки 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, част 6, точки 
2.5 и 2.6, част 8, точка 1.1, буква г), 
приложение VІІ, част 4, точка 2, част 5, 
точка 1, част 7, точка 3, приложение 
VІІІ, част 1, точка 1 и точка 2, буква в), 
част 2, точки 2 и 3 и част 3 не по-късно 
от …*

членове 31, 32, 33, 34, 35 и 36, член 38, 
член 40, параграфи 2 и 3, членове 41, 42 
и 43, член 45, параграфи 1 и 2, член 57, 
параграф 1, член 58, член 59, параграф 
5, член 63, член 70, параграфи 2 и 3, 
членове 71, 72 и 79, както и с първа 
алинея и точки 1.4, 2.5, буква б), 3.1, 4, 
5, 6.1, буква в), 6.4, буква б), 6.9, 6.10 и 
6.11 от приложение І, приложение ІІ, 
приложение ІІІ, точка 12, приложение 
V, приложение VІ, част 1, буква б), част 
4, точки 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, част 6, точки 
2.5 и 2.6, част 8, точка 1.1, буква г), 
приложение VІІ, част 4, точка 2, част 5, 
точка 1, част 7, точка 3, приложение 
VІІІ, част 1, точка 1 и точка 2, буква в), 
част 2, точки 2 и 3 и част 3 не по-късно 
от 1 януари 2016 г.

Те прилагат тези мерки считано от 
същата тази дата.

Те прилагат тези мерки считано от 
същата тази дата.

Когато държавите-членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се 
извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

Когато държавите-членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се 
извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

* ОВ: Две години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. it

Обосновка

Датата, на която новите разпоредби влизат в сила, следва да бъде една и съща за 
всички типове инсталации. Настоящото изменение също така премахва 
несъответствие, свързано с датата на отмяна на Директива 2001/80/ЕО, предвидена 
в член 81, параграф 1.


