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Изменение 285
Martin Callanan

Позиция на Съвета
Приложение I – уводна част– параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на посочените в точка 1.1 
инсталации, за целта се взема 
предвид единствено обичайният 
капацитет на работа за горивните 
инсталации, използвани в здравни 
заведения.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение беше прието от ЕП на първо четене. То признава 
необходимостта от значителен резервен капацитет в болниците, който е от 
решаващо значение за осигуряване на непрекъснатост на грижите за пациентите в 
случай на техническа повреда. Същевременно то се стреми да не санкционира 
болниците заради техните потенциални емисии, вместо заради действителните им 
емисии.

Изменение 286
Martin Callanan

Позиция на Съвета
Приложение I – уводна част– параграф 1 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на посочените в точка 1.1 
инсталации, не се отчитат в 
изчислението горивните съоръжения 
които са с номинална входяща 
топлинна мощност под 50 MW и 
годишна използваемост не повече от 
500 часа годишно.
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Or. en

Обосновка

Това изменеие въвежда отново оригиналния текст на Комисията и изменение 63 на 
ЕП от първо четене, което цели да се уредят въпросите относно резервния 
капацитет за аварийните генераторни агрегати като използваните от болниците. 
Тези инсталации не са източник на значителни емисии, тъй като по-принцип 
функционират единствено в случай на сериозно прекъсване на електрическото 
захранване и/или за целите на провеждане на изпитване по няколко часа годишно. 
Настоящото изменение идключва също така твърде малки инсталации под 3 MW, 
когато разходите и административната тежест от включването им далеч 
превишават ползите.

Изменение 287
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 1.1

Позиция на Съвета Изменение

1.1. Изгаряне на горива  в инсталации с 
обща  номинална входяща  топлинна 
мощност, равна или по-голяма от 50 
MW.

1.1. Изгаряне на горива  в инсталации с 
обща  номинална входяща  топлинна 
мощност, равна или по-голяма от 20 
MW.

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията на първо четене и текста на предложението на Комисията.
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 директивата на ЕС за 
търговията с емисии, праговата стойност следва да стане 20 MW.
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Изменение 288
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 1.1

Позиция на Съвета Изменение

1.1. Изгаряне на горива  в инсталации с 
обща  номинална входяща  топлинна 
мощност, равна или по-голяма от 50 
MW.

1.1. Изгаряне на горива  в инсталации с 
обща  номинална входяща  топлинна 
мощност, равна или по-голяма от 20 
MW.

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията на първо четене. Тези инсталации са сериозен източник на 
емисии. С оглед, също така, да има последователност по отношение на директивата 
на ЕС за търговията с емисии, праговата стойност следва да стане 20 MW. Когато 
става въпрос за горивни инсталации, използвани в здравни заведения, за целите на 
изчисляването на номиналната входяща топлинна мощност следва да се взема 
предвид единствено обичайният капацитет на работа.

Изменение 289
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 1.1 – параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на посочените в точка 1.1 
инсталации, за целта се взема 
предвид единствено обичайният 
капацитет на работа за горивните 
инсталации, използвани в здравни 
заведения.

Or. en

Обосновка

Възстановява позицията на първо четене. Тези инсталации са сериозен източник на 
емисии. С оглед, също така, да има последователност по отношение на директивата 
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на ЕС за търговията с емисии, праговата стойност следва да стане 20 MW. Когато 
става въпрос за горивни инсталации, използвани в здравни заведения, за целите на 
изчисляването на номиналната входяща топлинна мощност следва да се взема 
предвид единствено обичайният капацитет на работа.

Изменение 290
Anja Weisgerber

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 3.5

Позиция на Съвета Изменение

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 
тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия с производствен 
капацитет над 75 тона дневно; или или с 
капацитет на пещта над 4 m3 и с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3.

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 
тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия, с производствен 
капацитет над 75 тона дневно и с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 g/ m3.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 117 във вида, в който е прието на първо четене. Твърде 
малки инсталации като периодични пещи и непромишлени пещи, използвани в 
занаятчийници, следва да останат извън обхвата на директивата. Настоящото 
изменение има за цел да хармонизира и опрости определението за керамични 
инсталации в Европа, като се запази защитата на околната среда и се намали 
административната тежест.

Изменение 291
Richard Seeber

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 3.5

Позиция на Съвета Изменение

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 
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тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия с производствен 
капацитет над 75 тона дневно; или или с 
капацитет на пещта над 4 m3 и с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3.

тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия с производствен 
капацитет над 75 тона дневно и с 
капацитет на пещта над 4 m3 и с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение частично възстановява изменение 117 от първо четене и цели 
отстраняване на неяснота чрез промяна от „и/или” на „и”.

Изменение 292
Salvatore Tatarella

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 3.5

Позиция на Съвета Изменение

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 
тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия с производствен 
капацитет над 75 тона дневно; или или с 
капацитет на пещта над 4 m3 и с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3.

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 
тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия с производствен 
капацитет над 75 тона дневно и с 
капацитет на пещта над 4 m3 и с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3.

Or. it

Обосновка

Формулировката на Съвета отново въвежда същите елементи, създаващи неяснота, 
съществуващи в действащата директива: не се уточнява дали двата критерия за 
определяне на приложното поле са алтернативни или се допълват.
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Изменение 293
Miroslav Ouzký

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 5.3 – буква а – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

а) Обезвреждане на неопасни отпадъци 
с капацитет над 50 тона дневно, 
включващо една или повече от следните 
дейности, и изключващо дейностите, 
които попадат в обхвата на Директива 
91/271/ЕИО за пречистването на 
градските отпадъчни води1:

а) Обезвреждане на неопасни отпадъци 
с капацитет над 50 тона сухи отпадъци 
дневно, включващо една или повече от 
следните дейности, и изключващо 
дейностите, които попадат в обхвата на 
Директива 91/271/ЕИО за пречистването 
на градските отпадъчни води1:

Or. en

Изменение 294
Miroslav Ouzký

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 5.3 – буква б – параграф 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

б) оползотворяване или комбинация от 
оползотворяване и обезвреждане на 
неопасни отпадъци с капацитет над 75 
тона дневно, включващо една или 
повече от следните дейности, и 
изключващо дейностите, които попадат 
в обхвата на Директива 91/271/ЕИО:

б) оползотворяване или комбинация от 
оползотворяване и обезвреждане на 
неопасни отпадъци с капацитет над 75 
тона сухи отпадъци дневно, включващо 
една или повече от следните дейности, и 
изключващо дейностите, които попадат 
в обхвата на Директива 91/271/ЕИО:

Or. en

Изменение 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 5.3 – буква б – параграф 1 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

б) оползотворяване или комбинация от б) оползотворяване или комбинация от 
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оползотворяване и обезвреждане на 
неопасни отпадъци с капацитет над 75 
тона дневно, включващо една или 
повече от следните дейности, и 
изключващо дейностите, които попадат 
в обхвата на Директива 91/271/ЕИО:

оползотворяване и обезвреждане на 
неопасни отпадъци с капацитет над 50 
тона дневно, включващо една или 
повече от следните дейности, и 
изключващо дейностите, които попадат 
в обхвата на Директива 91/271/ЕИО:

Or. en

Обосновка

Възстановяват се праговите стойности от предложението на Комисията.

Изменение 296
Miroslav Ouzký

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 5.3 – буква б – параграф 1 – тока i

Позиция на Съвета Изменение

(i) биологично третиране; заличава се

Or. en

Изменение 297
Miroslav Ouzký

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 5.3 – буква б – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

Когато единствената извършвана 
дейност за третиране на отпадъци е 
анаеробно разлагане, праговата 
стойност на капацитета за тази 
дейност е 100 тона на ден.

заличава се

Or. en
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Изменение 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 5.3 – буква б – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

Когато единствената извършвана 
дейност за третиране на отпадъци е 
анаеробно разлагане, праговата 
стойност на капацитета за тази 
дейност е 100 тона на ден.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възстановяват се праговите стойности от предложението на Комисията.

Изменение 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Позиция на Съвета
Приложение I – точка 6.6 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

a) с над 40 000 места за птици; a) с над 40 000 места за птици, с 
изключение на пъдпъдъци;

Or. fr

Обосновка

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



AM\810395BG.doc 11/49 PE440.003v01-00

BG

Изменение 300
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 2 – таблица – колона „Течни горива” – бележки 1 
и 2 (нови)

Позиция на Съвета Изменение

Течни горива Течни горива

350 3501

250 2502

200 200
1 Освен при най - отдалечените региони, 
където се прилагат стойности, изразени в 
850 mg/Nm3 .
2 Освен при най - отдалечените региони, 
където се прилагат стойности, изразени в 
850 до 250 mg/Nm3 (линейно намаление).

Or. en

Изменение 301
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 2 – параграф 1 а (нов) (след таблицата)

Позиция на Съвета Изменение

Горивни инсталации, използващи 
твърди горива и на които е издадено 
разрешително 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, 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 ...*, могат да бъдат 
освобождавани от задължението да 
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спазват нормите за допустими 
емисии SO2, посочени в предходната 
таблица. Нормите за допустими 
емисии, посочени в разрешителните 
на съответните горивни инсталации 
по силата по-специално на 
изискванията на Директиви 
2001/80/EО и 2008/1/EО, следва най-
малкото да се запазят, но без да 
надхвърлят 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 директивата за големи горивни 
инсталации, не се оказват ретроспективно санкционирани за своите 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).

Изменение 302
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 2 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Горивни инсталации, използващи 
твърди горива, на които инсталации е 
издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г., или операторите, на 
които 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., и чието годишно използване не 
надвишава 1500 работни часа годишно 
като плъзгаща се средна стойност, 

2. Горивни инсталации, използващи 
твърди горива, на които инсталации е 
издадено разрешително 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., и чието годишно използване не 
надвишава 3 000 работни часа годишно 
като плъзгаща се средна стойност, 
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изчислена за период от пет години, 
следва да спазват норма за допустими 
емисии на SO2 от 800 mg/Nm3.

изчислена за период от пет години, 
следва да спазват норма за допустими 
емисии на SO2 от 800 mg/Nm3.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)

Изменение 303
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 2 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

Горивните инсталации, които използват 
течни горива и на които е издадено 
разрешително преди 27 ноември 2002 г., 
или операторите, на които 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., а 
използването им не надхвърля 1500
работни часа годишно като плаваща 
средна стойност, изчислена за период от 
пет години, спазват норма за допустими 
емисии на SO2 от 850 mg/Nm3 в случая 
с инсталации с обща номинална 
входяща топлинна мощност, която не 
надвишава 300 MWth, и 400 mg/Nm3 в 
случая с инсталации с обща номинална 
входяща топлинна мощност, 
надвишаваща 300 MWth.

Горивните инсталации, които използват 
течни горива и на които е издадено 
разрешително 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., а използването им 
не надхвърля 3 000 работни часа 
годишно като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
спазват норма за допустими емисии на 
SO2 от 850 mg/Nm3 в случая с 
инсталации с обща номинална входяща 
топлинна мощност, която не надвишава 
300 MWth, и 400 mg/Nm3 в случая с 
инсталации с обща номинална входяща 
топлинна мощност, надвишаваща 300 
MWth.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)
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Изменение 304
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 2 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

За частите от горивната инсталация, 
които изхвърлят отпадъчните газове 
през една или повече отделни димни 
тръби от общ комин, и които работят не 
повече от 1 500 работни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
може да се прилагат пределно 
допустимите стойности, определени в 
предходните две алинеи, във връзка с 
общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация. 
В такива случаи емисиите, отделяни от 
всяка една от тези димни тръби, се 
контролират отделно.

За частите от горивната инсталация, 
които изхвърлят отпадъчните газове 
през една или повече отделни димни 
тръби от общ комин, и които работят не 
повече от 3 000 работни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
може да се прилагат пределно 
допустимите стойности, определени в 
предходните две алинеи, във връзка с 
общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация. 
В такива случаи емисиите, отделяни от 
всяка една от тези димни тръби, се 
контролират отделно.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)

Изменение 305
Antonio Masip Hidalgo

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 2 – параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Горивна инсталация с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност, превишаваща 900 MW, 
влезли 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 спрямо 
енергията, осигурявана от тези 
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газове, и чието годишно използване не 
надвишава 1 500 работни 
часа годишно като плъзгаща се средна 
стойност, изчислена за период от 
пет години, следва да спазва норма за 
допустими емисии на SO2 от 1000 
mg/Nm3.

Or. en

Изменение 306
Antonio Masip Hidalgo

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 3 – параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Горивна инсталация с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност, превишаваща 900 MW, 
влезли 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 спрямо 
енергията, осигурявана от тези 
газове, и чието годишно използване не 
надвишава 1 500 работни 
часа годишно като плъзгаща се средна 
стойност, изчислена за период от 
пет години, следва да спазва норма за 
допустими емисии на SO2 от 1000 
mg/Nm3.

Or. en

Изменение 307
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – таблица – колона „Течни горива” – бележка 1 a 
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(нова)

Позиция на Съвета Изменение

Течни горива Течни горива

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

1а. Освен при най - отдалечените региони, 
където се прилагат стойности, изразени в 
450 mg/Nm3 .

Or. en

Изменение 308
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

Горивните инсталации, използващи 
твърди или течни горива, с обща 
номинална входяща топлинна мощност,
не надвишаваща 500 MW th, на които 
инсталации е дадено разрешително 
преди 27 ноември 2002 г. или 
операторите, на които са подали 
пълно заявление за разрешително преди 
тази дата, при и чието годишно 
използване не надвишава 1500 работни 
часа годишно като средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
следва да съответстват на норма за 
допустими емисии на NOx от 450 
mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи 
твърди или течни горива, с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
ненадвишаваща 500 MW th, на които 
инсталации е дадено разрешително 
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 най-късно на 
27 ноември 2003 г., и чието годишно 
използване не надвишава 3 000 работни 
часа годишно като средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
следва да съответстват на норма за 
допустими емисии на NOx от 450 
mg/Nm3.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)
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Изменение 309
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

Горивните инсталации, използващи 
твърди или течни горива, с обща 
номинална входяща топлинна мощност,
не надвишаваща 500 MW th, на които 
инсталации е дадено разрешително 
преди 27 ноември 2002 г. или 
операторите, на които са подали 
пълно заявление за разрешително преди 
тази дата, при и чието годишно 
използване не надвишава 1500 работни 
часа годишно като средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
следва да съответстват на норма за 
допустими емисии на NOx от 450 
mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи 
твърди или течни горива, с обща 
номинална входяща топлинна мощност 
ненадвишаваща 500 MW th, на които 
инсталации е дадено разрешително 
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 най-късно на 
27 ноември 2003 г., и чието годишно 
използване не надвишава 1500 работни 
часа годишно като средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
следва да съответстват на норма за 
допустими емисии на NOx от 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 за инсталации, 
използващи твърди горива, 
произведени в страната, съдържащи 
по-малко от 10 % летливи вещества).

Or. en

Изменение 310
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

Горивните инсталации, използващи 
твърди горива и имащи обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
от 500 MW th, на които е издадено 
разрешително преди 1 юли 1987 г. и 
чието използване не надвишава 1500 
работни часа годишно като плъзгаща се 

Горивните инсталации, използващи 
твърди горива и имащи обща номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
от 500 MW th, на които е издадено 
разрешително преди 1 юли 1987 г. и 
чието използване не надвишава 1500 
работни часа годишно като плъзгаща се 
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средна стойност, изчислена за период от 
пет години, следва да съответстват 
на норма за допустими емисии на NOx 
от 450 mg/Nm3. 

средна стойност, изчислена за период от 
пет години, следва да съответстват 
на норма за допустими емисии на NOx 
от 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 за 
инсталации, използващи твърди 
горива, произведени в страната, 
съдържащи по-малко от 10 % 
летливи вещества).

Or. en

Изменение 311
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

Горивните инсталации, използващи 
течни горива и имащи обща номинална 
входяща топлинна мощност, по-голяма 
от 500 MWth, на които е издадено 
разрешително преди 27 ноември 2002 г., 
или операторите, на които 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., а 
използването им не надхвърля 1500
работни часа годишно като плаваща 
средна стойност, изчислена за период от 
пет години, следва да съответстват на 
норма за допустими емисии на NOx от 
400 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи 
течни горива и имащи обща номинална 
входяща топлинна мощност, по-голяма 
от 500 MWth, на които е издадено 
разрешително 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., а използването им 
не надхвърля 3 000 работни часа 
годишно като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
следва да съответстват на норма за 
допустими емисии на NOx от 400 
mg/Nm3.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)
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Изменение 312
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

За частите от горивната инсталация, 
които изхвърлят отпадъчните газове 
през една или повече отделни димни 
тръби от общ комин и които работят не 
повече от 1 500 работни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
може да се прилагат пределно 
допустимите стойности, определени в 
предходните три алинеи във връзка с 
общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация. 
В такива случаи емисиите, отделяни от 
всяка една от тези димни тръби, се 
контролират отделно.

За частите от горивната инсталация, 
които изхвърлят отпадъчните газове 
през една или повече отделни димни 
тръби от общ комин и които работят не 
повече от 3 000 работни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
може да се прилагат пределно 
допустимите стойности, определени в 
предходните три алинеи във връзка с 
общата номинална входяща топлинна 
мощност на цялата горивна инсталация. 
В такива случаи емисиите, отделяни от 
всяка една от тези димни тръби, се 
контролират отделно.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)

Изменение 313
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 4 – параграф 6 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Горивните инсталации, използващи
твърди горива, с обща номинална 
входяща топлинна мощност, 
ненадвишаваща 300 MW следва да 
спазват пределно допустима 
стойност от 400 mg/Nm3 за 
емисиите.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)
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Обосновка

Тъй като съществува изключение за границите за SO2 в електроцентралите,
използващи произведено в страната твърдо гориво (член 31), се счита, че трябва да се 
предостави също така изключение за границите на NOx, като се има предвид, че 
обикновено произведените в страната твърди горива имат нисък топлинен 
коефициент. 

Изменение 314
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 5 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT), използващи леки и средни 
дестилати като течни горива, следва да 
съответстват на норма за допустими 
емисии на NOx от 90 mg/Nm3 и на CO от 
100 mg/Nm3.

Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT), използващи леки и средни 
дестилати като течни горива, следва да 
съответстват на норма за допустими 
емисии на NOx от 120 mg/Nm3 и на CO 
от 100 mg/Nm3, ако функционират по-
малко от 500 работни часа годишно с 
алтернативни горива.

Or. de

Обосновка

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Изменение 315
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 5 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

Газови турбини за аварийни случаи, 
които работят не повече от 500 работни 
часа годишно, не са включени в обхвата 
на зададените в настоящата точка норми 
за допустими емисии. Съответният 
оператор на такива инсталации води 
отчетност за използваните работни 
часове.

Газови турбини за аварийни случаи или 
които осигуряват върховото 
натоварване при доставката на енергия, 
които работят не повече от 500 работни 
часа годишно, не са включени в обхвата 
на зададените в настоящата точка норми 
за допустими емисии. Съответният 
оператор на такива инсталации води 
отчетност за използваните работни 
часове.

Or. de

Обосновка

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Изменение 316
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – таблица – заглавие

Позиция на Съвета Изменение

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) 
на NOx и СО за горивни инсталации, 
използващи газообразно гориво

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) 
на NOx за горивни инсталации, 
използващи газообразно гориво

Or. en
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Обосновка

Следва да се избегне предложеното неотдавна въвеждане на норми на допустими 
емисии за емисиите та СО, отделяни от горивни инсталации, използващи газообразно 
гориво. Предвид принципа на субсидиарност емисиите на СО следва да се разглеждат 
единствено на национално ниво.

Изменение 317
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – таблица – колона „СО”

Позиция на Съвета Изменение

CO заличава се
100
-
-
100
-
100

Or. en

Обосновка

Следва да се избегне предложеното неотдавна въвеждане на норми на допустими 
емисии за емисиите та СО, отделяни от горивни инсталации, използващи газообразно 
гориво. Предвид принципа на субсидиарност емисиите на СО следва да се разглеждат 
единствено на национално ниво.
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Изменение 318
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – таблица

Позиция на Съвета

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на NOx и СО за горивни инсталации, 
използващи газообразно гориво:

Азотни окиси 
(NOx)

Въглероден 
окис (CO)

Горивни инсталации, използващи за гориво 
газ от доменни пещи, с изключение на 
газови турбини и газови двигатели 

100 100

Горивни инсталации, използващи за гориво 
газ от доменни пещи, коксови газове или 
нискокалорични газове от газообразуването 
от отпадъци от рафиниране, газ, с 
изключение на газови турбини и газови 
двигатели

200 (4) --

Горивни инсталации, използващи за гориво 
други газове, с изключение на газови 
турбини и газови двигатели 

200 (4) --

Газови турбини (включително инсталации с 
комбиниран цикъл — CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50 (2)(3) 100

Газови турбини (включително инсталации с 
комбиниран цикъл — CCGT), използващи 
други газове за горива(4)

120 --

Газови двигатели 100 100

Изменение на Парламента
Азотни окиси 

(NOx) 
Въглероден 
окис (CO) 

Горивни инсталации, използващи за гориво 
газ от доменни пещи, с обща номинална 
топлинна мощност, непревишаваща 300
MW, с изключение на газови турбини и 
газови двигатели 

150 100

Горивни инсталации, използващи за гориво 
газ от доменни пещи, коксови газове или 
нискокалорични газове от газообразуването 
от отпадъци от рафиниране, газ, с 
изключение на газови турбини и газови 
двигатели

200 (4) --

Горивни инсталации, използващи за гориво 200 (4) --
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други газове, с изключение на газови 
турбини и газови двигатели 
Газови турбини (включително инсталации с 
комбиниран цикъл — CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50 (2)(3) 100

Газови турбини (включително инсталации с 
комбиниран цикъл — CCGT), използващи 
други газове за горива(4)

120 --

Газови двигатели 200 200

Or. en

Обосновка

Нормите за допустими емисии на NOx за съществуващите газови горивни инсталации 
следва да могат да се постигнат, без да предизвикват разходи, несъразмерно високи 
по отношение на ползите за околната среда. Предложените норми за допустими 
емисии за съществуващите котли < 300 MW и газови двигатели не могат да се спазят 
единствено чрез първични мерки, а биха наложили въвеждането на несъразмерно 
вторично пречиствателно съоръжение.

Изменение 319
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – точка 6 – таблица – ред 7 а (нов)

Изменение на Парламента

Азотни окиси 
(NOx)

Въглероден 
окис (CO)

Газови двигатели, които използват за 
гориво нискокалорични газове, изпускани в 
резултат на процеси в черната 
металургия, и природен газ

200 -

Or. en
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Изменение 320
Antonio Masip Hidalgo

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – бележка 4 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

4а) 200 mg/Nm3  за такива газови 
двигатели, които използват за гориво 
нискокалорични газове, изпускани в 
резултат на процеси в черната 
металургия, и природен газ.

Or. en

Изменение 321
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – параграф 2 (след бележките)

Позиция на Съвета Изменение

За газовите турбини (включително и за 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни оксиди (NOx) и на 
въглероден оксид (СО) се прилагат само 
при натоварване над 70%.

За газовите турбини (включително и за 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни окиси (NOx) се 
прилагат само при натоварване над 70%, 
определено по ISO за условия на базов 
товар.

Or. en

Обосновка

Следва да се избегне предложеното неотдавна въвеждане на норми на допустими 
емисии за емисиите та СО, отделяни от горивни инсталации, използващи газообразно 
гориво. Предвид принципа на субсидиарност емисиите на СО следва да се разглеждат 
единствено на национално ниво.
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Изменение 322
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – параграф 3 (след бележките)

Позиция на Съвета Изменение

За газовите турбини (включително 
газотурбинните инсталации с 
комбиниран цикъл (CCGT)), на които е 
издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г. или операторите, на 
които 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., а използването им не надхвърля 
1500 работни часа годишно като 
плаваща средна стойност, изчислена за 
период от пет години, нормата за 
допустими емисии на NOx е 150 
mg/Nm3, ако използват природен газ, и 
200 mg/Nm3, ако използват други газове 
или течни горива.

За горивни инсталации, използващи 
газообразно гориво, на които е издадено 
разрешително 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., а използването им 
не надхвърля 1500 работни часа 
годишно като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
нормата за допустими емисии на NOx е 
150 mg/Nm3, ако използват природен 
газ, и 200 mg/Nm3, ако използват други 
газове или течни горива.

Or. en

Обосновка

С оглед равното третиране на всички видове инсталации и горива, дерогацията за 
съществуващите газови турбини следва да се разшири и да включва всички видове 
горивни инсталации, използващи газообразно гориво, включително котли, газови 
турбини и газови двигатели. Подобни дерогации се предвиждат също за горивни 
инсталации, използващи твърди или течни горива.

Изменение 323
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – параграф 3 (след бележките)

Позиция на Съвета Изменение

За газовите турбини (включително 
газотурбинните инсталации с 
комбиниран цикъл (CCGT)), на които е 

За газовите турбини (включително 
газотурбинните инсталации с 
комбиниран цикъл (CCGT)), на които е 
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издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г. или операторите, на 
които 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., а използването им не надхвърля 
1500 работни часа годишно като 
плаваща средна стойност, изчислена за 
период от пет години, нормата за 
допустими емисии на NOx е 150 
mg/Nm3, ако използват природен газ, и 
200 mg/Nm3, ако използват други газове 
или течни горива.

издадено разрешително 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., а използването им не надхвърля 
3 000 работни часа годишно като 
плаваща средна стойност, изчислена за 
период от пет години, нормата за 
допустими емисии на NOx е 150 
mg/Nm3, ако използват природен газ, и 
200 mg/Nm3, ако използват други газове 
или течни горива.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)

Изменение 324
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – параграф 4 (след бележките) 

Позиция на Съвета Изменение

За частите от горивната инсталация, 
изхвърлящи отпадъчните газове през 
една или повече отделни димни тръби 
от общ комин, и които работят не 
повече от 1500 работни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
може да се прилагат пределно 
допустимите стойности, определени в 
предходната алинея във връзка с общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация. В такива 
случаи емисиите, отделяни от всяка 
една от тези димни тръби, се 
контролират отделно.

За частите от горивната инсталация, 
изхвърлящи отпадъчните газове през 
една или повече отделни димни тръби 
от общ комин, и които работят не 
повече от 3 000 работни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
изчислена за период от пет години, 
може да се прилагат пределно 
допустимите стойности, определени в 
предходната алинея във връзка с общата 
номинална входяща топлинна мощност 
на цялата горивна инсталация. В такива 
случаи емисиите, отделяни от всяка 
една от тези димни тръби, се 
контролират отделно.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)
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Изменение 325
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – параграф 5 (след бележките)

Позиция на Съвета Изменение

Резервните газови турбини и газови 
двигатели за аварийни случаи, които 
работят не повече от 500 работни часа 
годишно, не са обхванати на зададените 
в настоящата точка норми за допустими 
емисии. Съответният оператор на такива 
инсталации води отчетност за 
използваните работни часове.

Горивни инсталации, използващи 
газообразно гориво, които работят не 
повече от 500 работни часа годишно, не 
са обхванати на зададените в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии. Съответният оператор на такива 
инсталации води отчетност за 
използваните работни часове.

Or. en

Обосновка

Дерогацията за 500-те часа следва да обхваща всички видове горивни инсталации, 
използващи газообразно гориво и всики техни употреби. Предвид възможните 
различни интерпретации на "аварийни случаи" в отделните държави-членки, 
използването на този израз следва да се избягва.

Изменение 326
Oreste Rossi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 1 – раздел 6 – параграф 5 а (нов) (след бележките)

Позиция на Съвета Изменение

За горивните инсталации, използващи 
газообразни горива и имащи обща 
номинална входяща топлинна 
мощност, ненадвишаваща 500 MWth, 
на които е издадено разрешително 
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., а използването 
им не надхвърля 3 000 работни часа 
годишно като плаваща средна 
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стойност, изчислена за период от 
пет години,  нормата за допустими 
емисии на NOx е  200 mg/Nm3.

Or. it

(в съответствие с изменение 6)

Обосновка

Електроцентралите, използващи газообразни горива и работещи за покриването на 
върхово производствено натоварване, не се разглеждат в настоящата директива.
Този пропуск може да бъде поправен с добавянето на горния параграф.

Изменение 327
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 5 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT), използващи леки и средни 
дестилати като течни горива, следва да 
съответстват на норма за допустими 
емисии на NOx от 50 mg/Nm3 и на CO 
от 100 mg/Nm3.

Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT), използващи леки и средни 
дестилати като течни горива, следва да 
съответстват на норма за допустими 
емисии на NOx от 120 mg/Nm3 и на CO 
от 100 mg/Nm3, ако функционират по-
малко от 500 работни часа годишно с 
алтернативни горива.

Or. de

Обосновка

Gasturbinen können nicht immer mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit 
Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas 
wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster 
Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourceneinsatz von Frischwasser und 
Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht 
denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene 
Stickoxidemissionen zwischen 120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Изменение 328
Christa Klaß

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 5 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

Газови турбини за аварийни случаи, 
които работят не повече от 500 работни 
часа годишно, не са включени в обхвата 
на зададените в настоящата точка норми 
за допустими емисии. Съответният 
оператор на такива инсталации води 
отчетност за използваните работни 
часове.

Газови турбини за аварийни случаи или 
които осигуряват единствено 
върховото натоварване при 
доставката на енергия, които работят 
не повече от 500 работни часа годишно, 
не са включени в обхвата на зададените 
в настоящата точка норми за допустими 
емисии. Съответният оператор на такива 
инсталации води отчетност за 
използваните работни часове.

Or. de

Обосновка

Виж обосновката за приложение V - част 2 - раздел 5 - параграф 1. 

Изменение 329
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 6 – таблица – заглавие и колона „СО”

Позиция на Съвета Изменение

6. Норми за допустими емисии 
(mg/Nm3) на NOx и СО за горивни 
инсталации, използващи газообразно 
гориво

6. Норми за допустими емисии 
(mg/Nm3) на NOx за горивни 
инсталации, използващи газообразно 
гориво

CO
100
100
100

Or. en
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Обосновка

Следва да се избегне предложеното неотдавна въвеждане на норми на допустими 
емисии за емисиите та СО, отделяни от горивни инсталации, използващи газообразно 
гориво. Предвид принципа на субсидиарност емисиите на СО следва да се разглеждат 
единствено на национално ниво.

Изменение 330
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 6 – таблица 

Позиция на Съвета

Азотни окиси 
(NOx) 

Въглероден 
окис (CO) 

Горивни инсталации, различни от газови 
турбини и газови двигатели 

100 100

Газови турбини (включително инсталации с 
комбиниран цикъл — CCGT)

50 (1) 100

Газови двигатели 75 100

Забележка:
(1) За газовите турбини в инсталации с единичен цикъл, чийто к.п.д. надвишава 35%, определен по ISO 
за условия на базов товар, нормите за допустими емисии са 50xη/35, където η е к.п.д. на газовата 
турбина, изразен в проценти (определен по ISO за условия на базов товар).

Изменение на Парламента
Азотни окиси 

NOx
(1)

Въглероден 
окис (CO) 

Горивни инсталации, с обща номинална 
топлинна мощност, непревишаваща 300
MW, различни от газови турбини и газови 
двигатели 

150 100

Горивни инсталации, използващи за 
гориво природен газ, с обща номинална 
топлинна мощност, превишаваща 300 
MW, с изключение на газови турбини и 
газови двигатели

100 100

Газови турбини (включително инсталации с 
комбиниран цикъл — CCGT)

50 100

Газови двигатели 200 200
Забележка:
(1) За газовите турбини в инсталации, чийто к.п.д. надвишава 35%, определен по ISO за условия на базов 
товар, нормите за допустими емисии са 50xη/35, където η е к.п.д. на газовата турбина, изразен в проценти 
(определен по ISO за условия на базов товар).
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Or. en

Обосновка

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Изменение 331
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 6 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

За газовите турбини (включително и за 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни оксиди (NOx) и на 
въглероден оксид (СО) се прилагат само 
при натоварване над 70%.

За газовите турбини (включително и за 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни окиси (NOx) се 
прилагат само при натоварване над 70%, 
определено по ISO за условия на базов 
товар.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката за приложение V - част 2 - раздел 6 - таблица - заглавие и колона 
"Въглероден окис (CO)".

Изменение 332
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 6 – параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

За газовите турбини (включително и за За газовите турбини (включително и за 
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инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни оксиди (NOx) и на 
въглероден оксид (СО) се прилагат само 
при натоварване над 70%.

инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни окиси (NOx) и на 
въглероден оксид (СО) се прилагат само 
при натоварване над 70%, определено 
по ISO за условия на базов товар.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката за приложение V - част 2 - раздел 6 - таблица.

Изменение 333
Thomas Ulmer

Позиция на Съвета
Приложение V – част 2 – раздел 6 – параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

Резервните газови турбини и газови 
двигатели за аварийни случаи, които 
работят не повече от 500 работни часа 
годишно, не са обхванати на зададените 
в настоящата точка норми за допустими 
емисии. Съответният оператор на такива 
инсталации води отчетност за 
използваните работни часове.

Горивни инсталации, използващи 
газообразно гориво, които работят не 
повече от 500 работни часа годишно, не 
са обхванати на зададените в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии. Съответният оператор на такива 
инсталации води отчетност за 
използваните работни часове.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката за приложение V - част 2 - раздел 6 - таблица.
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Изменение 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 3 – раздел 1

Позиция на Съвета Изменение

1. Концентрациите на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOх) и прах, в 
отпадъчните газове на всички горивни 
инсталации, чиято обща номинална 
входяща топлинна мощност е равна или 
по-голяма от 100 MW, следва да бъдат 
измервани постоянно.

1. Концентрациите на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOх), въглероден 
окис (CO) и прах, в отпадъчните газове 
на всички горивни инсталации, чиято 
обща номинална входяща топлинна 
мощност е равна или по-голяма от 100 
MW, следва да бъдат измервани 
постоянно. 

Концентрацията на въглероден оксид 
(СО) в отпадъчните газове от горивни 
инсталации, използващи газообразни 
горива, чиято обща номинална 
входяща топлинна мощност е равна 
или по-голяма от 100 MW, следва да 
бъдат измервани постоянно. 

Or. en

Обосновка

Изменение 76, внесено на първо четене на ЕП.

Изменение 335
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение V – част 4 – раздел 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
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следните условия: следните условия:

а) никоя утвърдена средномесечна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2;

а) никоя утвърдена средноденонощна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2;

б) никоя утвърдена средноденонощна 
стойност не надвишава 110% от 
съответните норми за допустими 
емисии, посочени в части 1 и 2;

в) в случаите на горивни инсталации, 
състоящи се само от въглищни котли 
с обща номинална топлинна входяща 
мощност под 50 MW, никоя утвърдена 
средноденонощна стойност не 
надвишава 150% от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;

г) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2.

б) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2.

Утвърдените средни стойности се 
определят както е посочено в точка 10 
от част 3.

Утвърдените средни стойности се 
определят както е посочено в точка 10 
от част 3.

При изчисляването на средните 
стойности на емисиите следва да 
бъдат игнорирани тези стойности, 
които са измерени през периодите, 
посочени в член 30, параграфи 5 и 6 и в 
член 37, както и по време на 
периодите на пускане и спиране.

Or. en

Обосновка

Reinstating first reading Amendment 77. Whereas the BREF BAT levels reflect daily 
averages, Annex V requires the ELVs to be met on a monthly basis. In addition, daily average 
values cannot exceed 110% of the ELV and 95% of hourly averages over 1 year shall not 
exceed more than twice the ELVs. The Commission proposal makes no distinction between 
pre-2016 and post-2016 plants. While keeping the same compliance rules for new and 
existing plants, it is necessary to align them with the BAT conclusions of the BREF which are 
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based on daily averages and not monthly averages.

Изменение 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 4 – раздел 1 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

а) никоя утвърдена средномесечна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2;

а) никоя утвърдена средноденонощна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2;

б) никоя утвърдена средноденонощна 
стойност не надвишава 110% от 
съответните норми за допустими 
емисии, посочени в части 1 и 2;
в) в случаите на горивни инсталации, 
състоящи се само от въглищни котли 
с обща номинална топлинна входяща 
мощност под 50 MW, никоя утвърдена 
средноденонощна стойност не 
надвишава 150% от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;
г) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2.

б) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Изменение 77, внесено на първо четене на ЕП.
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Изменение 337
Sirpa Pietikäinen

Позиция на Съвета
Приложение V – част 4 – раздел 1 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

(a) никоя утвърдена средномесечна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2;

 а)  никоя утвърдена средноденонощна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2; както и

б) никоя утвърдена средноденонощна 
стойност не надвишава 110% от 
съответните норми за допустими 
емисии, посочени в части 1 и 2;

в) в случаите на горивни инсталации, 
състоящи се само от въглищни котли 
с обща номинална топлинна входяща 
мощност под 50 MW, никоя утвърдена 
средноденонощна стойност не 
надвишава 150% от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;

г) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2.

б) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени в 
части 1 и 2.

Or. en
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Обосновка

Възстановяване на изменение 77 от текста на първо четене. Докато нормите според 
референтния документ за НДНТ за големите горивни инсталации отразяват 
средните денонощни стойности, то приложение V изисква нормите за допустими 
емисии да бъдат покривани на месечна база. Освен това средноденонощната 
стойност не може да надвишава 110% от нормата за допустими емисии, а 95% от 
почасовите средни стойности в течение на една година не надвишават повече от два 
пъти нормите за допустими емисии. Предложението на Комисията не прави разлика 
между инсталациите преди и след 2016 г. Като се запазват еднакви правила за 
съответствие за нови и съществуващи инсталации, е необходимо те да бъдат 
приведени в съответствие със заключенията относно НДНТ на референтния 
документ за НДНТ, които се основават на средни денонощни стойности, а не на 
средни месечни стойности.

Изменение 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 5

Позиция на Съвета Изменение

Част 5 заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване на въведената от Съвета нова част 5, свързано с член 31.

Изменение 339
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение V – част 5 – таблица 1

Позиция на Съвета
1. Минимални степени на десулфуризация за горивни инсталации, посочени в член 30, 

параграф 2

Минимални степени на десулфуризацияОбща 
номиналн
а Инсталации, получили разрешение преди Други 
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топлинна 
мощност 
(MWth)

27 ноември 2002 г. или операторите, на 
които 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.

инсталации

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Забележка:

(1) За горивни инсталации, използващи нефтен битум, минималната степен на десулфуризация е 95%.

Изменение
1.  Минимални степени на десулфуризация и максимални пределно допустими 
стойности на емисиите за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 2 

Минимални степени на десулфуризация и максимални пределно 
допустими стойности на емисиите 

Обща 
номиналн
а 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Инсталации, получили разрешение 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.

Други 
инсталации

50-100 80 %  и максимални пределно допустими 
стойности на емисиите от 650mg/Nm3

92 %  и
максимални 

пределно 
допустими 
стойности 

на емисиите 
от 

600mg/Nm3

100-300 90 %  и максимални пределно допустими 
стойности на емисиите от 450mg/Nm3

92 %  и
максимални 

пределно 
допустими 
стойности 

на емисиите 
от 

400mg/Nm3
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> 300 96 %  и максимални пределно допустими 
стойности на емисиите от 450mg/Nm3 (1)

96 %  и
максимални 

пределно 
допустими 
стойности 

на емисиите 
от 

400mg/Nm3

Забележка:

(1) За горивни инсталации, използващи нефтен битум, минималната степен на десулфуризация е 95%,
заедно с  максимални пределно допустими стойности на емисиите от 450mg/Nm3 .

Or. en

Обосновка

Изменение на нови дерогации, внесени от Съвета.
Големите горивни инсталации, използващи произведено в страната твърдо гориво с 
високо съдържание на сяра (например лигнитни въглища), са отговорни в най-голяма 
степен за серните емисии в Европа. С оглед вземането на предпазни мерки по 
отношение на околната среда, необходимо е да се гарантира, че максималните 
степени на десулфуризация подлежат поне на тези по-малко амбициозни пределно 
допустими стойности на емисиите, в сравнение с прилаганите за горивата с ниско 
съдържание на сяра.

Изменение 340
Inés Ayala Sender

Позиция на Съвета
Приложение V – част 5 – таблица 1 – бележка 1 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

(1a) За инсталациите, получили 
разрешение преди 1 юли 1987 г., които 
са инсталирали системи за 
десулфуризация на изпусканите газове 
преди 2000 г., а също така са 
инсталирали технологии в 
съответствие с Директива 2001/80 
преди 1 януари 2008 г., минималната 
степен на десулфуризация е 93%.

Or. en
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Изменение 341
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение V – част 5 – таблица 2

Позиция на Съвета
2. Минимални степени на десулфуризация за горивни инсталации, посочени в член 30, 

параграф 3
Обща номинална топлинна мощност 

(MWth)
Минимални степени на 

десулфуризация

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Изменение
2. Минимални степени на десулфуризация и максимални пределно допустими 

стойности на емисиите за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 3 

Обща номинална топлинна мощност 
(MWth)

Минимални степени на 
десулфуризация

50-100 93 %  и максимални пределно 
допустими стойности на емисиите 

от 600mg/Nm3

100-300 93 %  и максимални пределно 
допустими стойности на емисиите 

от 400mg/Nm3

> 300 97 %  и максимални пределно 
допустими стойности на емисиите 

от 400mg/Nm3

Or. en

Обосновка

Виж обосновката за приложение V - част 5 - таблица 1.
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Изменение 342
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение V – част 6

Позиция на Съвета Изменение

Минималните степени на 
десулфуризация, посочени в част 5 от 
настоящото приложение, се прилагат 
като месечна средна прагова стойност

Минималните степени на 
десулфуризация, посочени в част 5 от 
настоящото приложение, се прилагат 
като средноденонощна прагова 
стойност

Or. en

Обосновка

Изменение на нови дерогации, внесени от Съвета. Докато нормите според 
референтния документ за НДНТ за големите горивни инсталации отразяват 
средните денонощни стойности, то приложение V изисква нормите за допустими 
емисии да бъдат покривани на месечна база. Необходимо е настоящият текст да 
бъде съобразен с референтните документи за НДНТ, които се базират на средните 
денонощни, а не месечни стойности.

Изменение 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение V – част 7

Позиция на Съвета Изменение

Част 7 заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение на нов член, внесен от Съвета.
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Изменение 344
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение V – част 7 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) за горивни инсталации, на които е 
издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г. или операторите, на 
които са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
условие че инсталацията е била 
въведена в експлоатация най-късно на 
27 ноември 2003 г.: 1 000 mg/Nm3;

а) 350 mg/Nm3;

Or. en

Обосновка

Изменение на нов текст, внесен от Съвета. Не би следвало да има специфични 
правила за рафинериите и големите химически горивни инсталации, които да се 
различават от тези за останалите големите горивни инсталации. Това 
безпричинно затруднява намаляването на емисиите. Големи горивни инсталации: 
химическите инсталации и рафинериите могат да изпращат отпадъците с 
високо съдържание на сяра в онези инсталации, които разполагат с най-добро 
оборудване за оползотворяване на сярата за десулфуризация. Ако искат да 
използват евтини отпадъци от рафиниране с по-високо съдържание на сяра също 
и за по-малките котли и отоплителни инсталации, то те би следвало да 
инсталират техники за пречистване, евентуално за няколко комина наведнъж.

Изменение 345
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Приложение V – част 7 – буква а

Позиция на Съвета Изменение

а) за горивни инсталации, на които е 
издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г. или операторите, на 
които са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
условие че инсталацията е била 
въведена в експлоатация най-късно на 

а) за горивни инсталации, на които е 
издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г. или чиито оператори
са подали пълно заявление за 
разрешително преди тази дата, при 
условие че инсталацията е била 
въведена в експлоатация най-късно на 
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27 ноември 2003 г.: 1 000 mg/Nm3; 27 ноември 2003 г.: 800 mg/Nm3;

Or. en

Обосновка

Нормите за допустими емисии рафинериите са несъстоятелни. Средните стойности 
на нормите за допустими емисии, предвидени в член 37, параграф 2 и приложение V, 
част 7, са по-високи от най-високите пределни стойности в приложение V, част 1, 
точки 2 и 3. Това дава неоправдана допълнителна гъвкавост и може безпричинно да 
попречи на намаляването на емисиите.

Изменение 346
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение V – част 7 – точка б

Позиция на Съвета Изменение

б) за други горивни инсталации: 600
mg/Nm3;

б) 850 mg/Nm3, при условие че 
горивните инсталации функционират 
не повече от 15 000 работни часа 
годишно.

Or. en

Обосновка

Изменение на нов текст, внесен от Съвета. Не би следвало да има специфични 
правила за рафинериите и големите химически горивни инсталации, които да се 
различават от тези за останалите големите горивни инсталации. Това 
безпричинно затруднява намаляването на емисиите. Големи горивни инсталации: 
химическите инсталации и рафинериите могат да изпращат отпадъците с 
високо съдържание на сяра в онези инсталации, които разполагат с най-добро 
оборудване за оползотворяване на сярата за десулфуризация. Ако искат да 
използват евтини отпадъци от рафиниране с по-високо съдържание на сяра също 
и за по-малките котли и отоплителни инсталации, то те би следвало да 
инсталират техники за пречистване, евентуално за няколко комина наведнъж.
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Изменение 347
Esther de Lange

Позиция на Съвета
Приложение V – част 7 – точка б

Позиция на Съвета Изменение

б) за други горивни инсталации: 600
mg/Nm3; 

б) за други горивни инсталации: 400 
mg/Nm3; 

Or. en

Обосновка

Нормите за допустими емисии рафинериите са несъстоятелни. Средните стойности 
на нормите за допустими емисии, предвидени в член 37, параграф 2 и приложение V, 
част 7, са по-високи от най-високите пределни стойности в приложение V, част 1, 
точки 2 и 3. Това дава неоправдана допълнителна гъвкавост и може безпричинно да 
попречи на намаляването на емисиите.

Изменение 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение VI – част 6 – точка 2.5

Позиция на Съвета Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен диоксид 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания, ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен диоксид 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества не могат в 
никакъв случай да бъдат по-големи от 
установените норми за допустими 
емисии. Тази дерогация не се прилага в 
случаи на изгаряне на смесени 
отпадъци от различни източници.

Компетентният орган може да реши 
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да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни оксиди (NOx) и 
да изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, 
буква в), по отношение на 
съществуващи инсталации за 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на 
час или в съществуващи инсталации 
за съвместно изгаряне на отпадъци с 
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените 
показатели на съответните 
отпадъци, за използваните 
технологии и за резултатите от 
мониторинга на емисиите, че при 
никакви обстоятелства емисиите на 
азотни оксиди (NOx) не могат да 
надхвърлят предписаната норма за 
допустими емисии.

Or. en

Обосновка

Изменение 78, внесено на първо четене на ЕП.

Изменение 349
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение VI – част 6 – точка 2.5 – параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен диоксид 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 

2.5 Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
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изисква измервания, ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества не могат в 
никакъв случай да бъдат по-големи от 
установените норми за допустими 
емисии. Това не се прилага в случаите 
на смесени отпадъци от различни 
източници.

Or. en

Обосновка

Partial reinstatement of first reading amendment 78. The Council position foresees specific 
cases where no requirements of HCl, HF and SO2 can be required by competent authorities. 
This includes the possibility of no measurements. The quality of monitoring assessment 
depends heavily on sampling of waste, thus mixed waste from different sources and 
considering increased share of e.g. chlorine content due to PVC can result in poor sampling 
quality. If such an exemption was allowed, monitoring data would be selective and likely to 
miss peaks in emissions.

Изменение 350
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква едно измерване на всеки две 
години за тежки метали и едно 
измерване на година за диоксини и 
фурани в следните случаи:

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква само едно измерване 
годишно за тежки метали и за диоксини 
и фурани в следните случаи:

Or. en

Обосновка

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.
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Изменение 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6 – уводна част

Позиция на Съвета Изменение

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква едно измерване на всеки две
години за тежки метали и едно 
измерване на година за диоксини и 
фурани в следните случаи:

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква само едно измерване 
годишно за тежки метали, за диоксини и 
фурани в следните случаи:

Or. en

Обосновка

EP first reading amendment 79.

Изменение 352
Åsa Westlund

Позиция на Съвета
Приложение VI – част 6 – точка 2.6 – буква в a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ва) операторът може да докаже, че 
не се обработват нито отпадъци от 
електрическо оборудване, нито от 
електронно оборудване, нито 
отпадъци, съдържащи хлорни 
съединения.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
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these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Изменение 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Позиция на Съвета
Приложение VI – част 6 – точка 2.6 – буква в a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

ва) операторът може да докаже, че 
не се обработват нито отпадъци от 
електрическо оборудване, нито от 
електронно оборудване, нито 
отпадъци, съдържащи хлорни 
съединения.

Or. en

Обосновка

Изменение 80, внесено на първо четене на ЕП.


