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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета на първо четене с оглед приемане на 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 
(преработена)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене - преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11962/2009 – C7-0034/2010),

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0844),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0002/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1,

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционални механизми за вземане на решения, които са в ход” 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 7 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите,

– като взе предвид член 66 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2010),

1. Приема позицията на второ четене, посочена по-долу;

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

                                               
1 Приети текстове, 10.3.2009 г., P6_TA(2009)0093.
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Изменение 1

Позиция на Съвета
Съображение 14

Позиция на Съвета Изменение

(14) Важно е да се предостави 
достатъчна гъвкавост на компетентните 
органи да определят норми за 
допустими емисии, които да гарантират, 
че при нормални условия на 
експлоатация емисиите не надхвърлят
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите. За тази 
цел компетентният орган може да 
определи равнища на емисиите, 
различни от свързаните с най-добрите 
налични техники норми за емисии по 
отношение на стойностите, периодите 
от време и прилаганите референтни 
условия, стига да може да се покаже 
чрез резултатите от мониторинга на 
емисии, че емисиите не са надхвърлили 
равнищата, свързани с най-добрите 
налични техники.

(14) Важно е да се предостави 
достатъчна гъвкавост на компетентните 
органи да определят норми за 
допустими емисии, които да гарантират, 
че при нормални условия на 
експлоатация емисиите не надхвърлят 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите. 
Спазването на нормите за допустими 
емисии, които са посочени в 
разрешенията води до това, че 
работните нива са под нормите за 
допустими емисии. За тази цел 
компетентният орган може да определи 
равнища на емисиите, различни от 
свързаните с най-добрите налични 
техники норми за емисии по отношение 
на стойностите, периодите от време и 
прилаганите референтни условия, стига 
да може да се покаже чрез резултатите 
от мониторинга на емисии, че емисиите 
не са надхвърлили равнищата, свързани 
с най-добрите налични техники.

Or. en

Изменение 2

Позиция на Съвета
Съображение 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) Разпространението на оборски 
тор допринася значително за 
емисиите на замърсители във въздуха 
и водата. С оглед постигане на 
целите, заложени в Тематичната 
стратегия за замърсяването на 

заличава се
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въздуха и в правото на Съюза за 
опазване на водите, Комисията 
трябва да преразгледа 
необходимостта от въвеждане на 
най-подходящите начини на контрол 
на тези емисии чрез прилагане на най-
добрите налични техники.

Or. en

Обосновка

Свързана с изменение към член 73, параграф 2, алинея а, тире iii. Заличаване на текст 
на Съвета.

Изменение 3

Позиция на Съвета
Съображение 37

Позиция на Съвета Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на пазарни инструменти би затруднило допълнително 
законодателството. Освен това емисиите на азотни окиси и серен диоксид имат 
местно и/или регионално въздействие и поради това не могат да бъдат предмет на 
търговия в мащабите на ЕС. Заличаване на нов текст от Съвета.



PE430.626v02-00 8/45 PR\809082BG.doc

BG

Изменение 4

Позиция на Съвета
Съображение 38

Позиция на Съвета Изменение

(38) Необходимите мерки за прилагане 
на настоящата директива следва да се 
приемат в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. за установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
пълномощия, предоставени на 
Комисията.

(38) Според член 291 от ДФЕС, 
правилата и общите принципи, 
отнасящи се до механизмите за 
контрол от държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от Комисията, следва да 
се определят предварително с 
регламент, приет в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. В очакване на приемането 
на този нов регламент и 
необходимостта от приемане и 
изпълнение възможно най-скоро на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да упражняват 
контрол в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 
г. за установяване на условията и реда 
за упражняване на изпълнителните 
пълномощия, предоставени на 
Комисията, доколкото тези 
разпоредби остават в съответствие с 
изменените Договори. Въпреки това, 
позоваванията на тези разпоредби 
трябва да бъдат заменени с 
позовавания на правилата и 
принципите, посочени в новия 
регламент, веднага след като този 
регламент влезе в сила.

Or. en
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Изменение 5

Позиция на Съвета
Съображение 39

Позиция на Съвета Изменение

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

(39) За да може разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат 
адаптирани към научно- техническия 
прогрес въз основа на най-добрите 
налични техники, на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от ДФЕС по отношение на 
приемането на заключенията на 
НДНТ и допълване или изменяне на 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие, които вече са 
създадени според настоящата 
директива.  За инсталациите за 
изгаряне на отпадъци или за съвместно 
изгаряне на отпадъци това може да 
включва установяването на критерии за 
разрешаване на дерогации от 
постоянния мониторинг на общото 
количество на емисиите на прах.

Or. en

Обосновка

Изменение на ново съображение, въведено от Съвета. Свързано с изменение към член 
74, параграф 1.
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Изменение 6

Позиция на Съвета
Съображение 39 а (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(39a) С цел да позволи разпоредбите 
на настоящата Директива да бъдат 
адаптирани към резултатите от 
оценката на Комисията относно 
нуждата от минимални изисквания в 
рамките на ЕС за нормите за 
допустими емисии и правилата за 
мониторинг и съответствие за 
определени дейности в рамките на 
съответните заключения на НДНТ, 
на Комисията, въз основа на 
въздействието на тези дейности 
върху околната среда като цяло, или 
състоянието на изпълнението на най-
добрите налични техники за тези 
дейности, се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС по отношение на 
определянето на минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие за дейности в рамките 
на съответните заключения на 
НДНТ.

Or. en

Изменение 7

Позиция на Съвета
Съображение 39 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(39б) С цел да позволи разпоредбите в 
настоящата директива да бъдат 
допълвани или изменяни с оглед 
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гарантиране на последователното 
изпълнение в ЕС на най-добрите 
налични техники, както е описано в 
референтните документи за НДНТ, 
на Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС по отношение на 
определянето на конкретни критерии 
за посочване, в изключителни случаи, 
на не толкова строги норми за 
емисиите от компетентните органи 
за инсталации, като вземат предвид 
резултатите от оценката на 
географското положение или 
условията на местната околна среда 
за дадена инсталация или нейните 
технически характеристики. Тези 
стойности на емисиите, все пак, не 
трябва да надвишават минималните 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие.

Or. en

Изменение 8

Позиция на Съвета
Съображение 39 в (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(39в) С цел да позволи разпоредбите в 
настоящата директива да бъдат 
допълвани или изменяни с оглед 
гарантиране на последователното 
изпълнение в ЕС на най-добрите 
налични техники и системна оценка 
на екологичния риск на съответните 
инсталации, на Комисията се 
предоставят правомощия за приемане 
на делегирани актове в съответствие 
с член 290 от ДФЕС по отношение на 
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правилата, отнасящи се до 
определянето на периодите за пускане 
в и извеждане от експлоатация, 
датата, от която ще се извършва 
непрекъснато измерване на емисиите 
на тежки метали, диоксини и фурани 
във въздуха, видът, формата и 
честотата на информацията, която 
да бъде предоставена на 
разположение от държавите-членки 
на Комисията, и допълнителните 
критерии относно оценката на 
екологичния риск. 

Or. en

Изменение 9

Позиция на Съвета
Член 3 - точка 14

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Заличаване на нов термин, въведен от Съвета.
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Изменение 10

Позиция на Съвета
Член 3 - точка 18

Позиция на Съвета Изменение

(18) „доклад за базовата линия“ 
означава информация за замърсяването 
на почвата и подземните води със 
съответни опасни вещества;

(18) „доклад за базовата линия“ 
означава количествена информация за 
замърсяването на почвата и подземните 
води от значителни количества 
съответни опасни вещества;

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 15 от текста на първо четене.

Изменение 11

Позиция на Съвета
Член 3 - параграф 46 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

(46а) "общи правила със 
задължителна сила" означава норми 
за допустими емисии или други 
условия, определени в 
законодателството в областта на 
околната среда, най-малко на 
секторно равнище, които биват 
посочени с намерението да бъдат 
използвани пряко за определяне на 
условия за издаване на разрешение.

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно определение на "общи правила със задължителна сила". 
Възстановяване на изменение 17 от текста на първо четене. 
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Изменение 12

Позиция на Съвета
Член 8 - параграф 2 - алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Ако нарушението на условията на 
разрешителното създава 
непосредствена опасност за човешкото 
здраве или заплаха за непосредствен 
значителен отрицателен ефект върху
околната среда, експлоатацията на 
инсталацията, горивната инсталация, 
инсталацията за изгаряне на отпадъци, 
инсталацията за съвместно изгаряне на 
отпадъци или на съответната част от тях 
се спира до възстановяване на 
изпълнението на условията в 
съответствие с първа алинея, букви б) и 
в).

Ако нарушението на условията на 
разрешителното създава значителна 
опасност за човешкото здраве или 
околната среда, експлоатацията на 
инсталацията, горивната инсталация, 
инсталацията за изгаряне на отпадъци, 
инсталацията за съвместно изгаряне на 
отпадъци или на съответната част от тях 
се спира до възстановяване на 
изпълнението на условията в 
съответствие с първа алинея, букви б) и 
в).

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 21 от текста на първо четене.

Изменение 13

Позиция на Съвета
Член 12 - параграф 1 - буква д

Позиция на Съвета Изменение

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

д) когато дейността включва опасни 
вещества в значителни количества, 
доклад за базовата линия, който 
предоставя информация за тези 
вещества; 

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 23 от текста на първо четене.
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Изменение 14

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Комисията получава становището на 
форума относно предложеното 
съдържание на референтните документи 
за НДНТ и взема предвид това 
становище за процедурите, установени в 
параграф 5.

4. Комисията получава и предоставя 
обществен достъп до становището на 
форума относно предложеното 
съдържание на референтните документи 
за НДНТ и взема предвид това 
становище за процедурите, установени в 
параграф 5.

Or. en

Изменение 15

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

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

5. Комисията приема, чрез делегирани 
актове в съответствие с член 76, 
решения относно заключенията за 
НДНТ.

Or. en

Изменение 16

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 5 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5а. След приемането на решение 
относно заключенията за НДНТ 
съгласно параграф 5, Комисията 
оценява необходимостта от действие 
на ЕС чрез определяне на минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
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нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие за дейности в рамките 
на съответните заключения за 
НДНТ, въз основа на следните 
критерии:
а) въздействие на съответните 
дейности върху околната среда като 
цяло; както и
б) състояние на изпълнението на най-
добрите налични техники за 
съответните дейности.
Като получи становището на 
форума, посочено в параграф 3, и не 
по-късно от 12 месеца след 
приемането на решение относно 
заключенията за НДНТ, Комисията 
предоставя доклад относно 
заключенията от оценката пред 
Европейския парламент и пред 
Съвета.

Or. en

Изменение 17

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

Позиция на Съвета Изменение

5б. След като докладът, посочен в 
параграф 5а, определя 
необходимостта от минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие, Комисията може да 
приеме чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 76, минимални 
изисквания в рамките на ЕС за 
нормите за допустими емисии и 
правилата за мониторинг и 
съответствие за съответните 
дейности.
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Or. en

Изменение 18

Позиция на Съвета
Член 13 - параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. След приемането на решение в 
съответствие с параграф 5, Комисията 
незабавно предоставя обществен достъп 
до референтния документ за НДНТ.

6. След приемането на решение в 
съответствие с параграф 5, Комисията 
незабавно предоставя обществен достъп 
до референтния документ за НДНТ и 
гарантира, че заключенията за НДНТ 
на референтните документи за НДНТ 
са достъпни на всички официални 
езици на държавите-членки. По 
искане на държава-членка Комисията 
прави достъпен целия референтен 
документ за НДНТ на съответния 
език. Актуализирането на 
референтния документ за НДНТ 
приключва не по-късно от 8 години 
след публикуването на последния 
вариант.

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 27, внесено на първо четене.

Изменение 19

Позиция на Съвета
Член 14 - параграф 1 - алинея 2 - буква е

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20

Позиция на Съвета
Член 14 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

Позиция на Съвета
Член 14 - параграф 6

Позиция на Съвета Изменение

6. Когато дадена дейност или вид 
производствен процес, извършван в 
рамките на дадена инсталация, не са 
включени в никое от заключенията за 
НДНТ или в случай че същите 
заключения не съдържат всички 
потенциални въздействия от тази 
дейност или процес върху околната 
среда, компетентният орган определя 
условията на разрешителното въз 
основа на най-добрите налични техники, 
които той е определил за съответните 
дейности или процеси, като отделя 

6. Когато дадена дейност или вид 
производствен процес, извършван в 
рамките на дадена инсталация, не са 
включени в никое от заключенията за 
НДНТ или в случай че същите 
заключения не съдържат всички 
потенциални въздействия от тази 
дейност или процес върху околната 
среда, компетентният орган, след 
консултации с оператора, определя 
условията на разрешителното въз 
основа на най-добрите налични техники, 
които той е определил за съответните 
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особено внимание на критериите, 
изброени в приложение III.

дейности или процеси, като отделя 
особено внимание на критериите, 
изброени в приложение III.

Or. en

Обосновка
Именно операторът познава най-добре процесите и той следва да участва в 
определянето на условията за издаване на разрешение, които могат да бъдат 
постигнати чрез използването на най-добрите налични техники. Частично 
възстановяване на изменение 30 от текста на първо четене.

Изменение 22

Позиция на Съвета
Член 15 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

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

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

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

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

Компетентният орган документира в 
анекс към условията на 
разрешението, причините за 
прилагането на първата алинея, в това 
число резултатите от оценката и 
обосновка за наложените условия.

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

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

Държавите-членки гарантират, че на 
членовете на заинтересованата 
общественост се предоставя 
навременна и ефективна възможност 
за участие в процеса на вземане на 
решение относно предоставянето на 
дерогацията, посочена в настоящия 
параграф.

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

Комисията може да приеме, чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
член 76, конкретни критерии за 
предоставянето на дерогацията, 
посочена в настоящия параграф.

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

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

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 32, внесено на първо четене.
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Изменение 23

Позиция на Съвета
Член 15 - параграф 4 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

4а. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат за 
разпространението на животински 
тор — оборски и течен, извън 
площадката на инсталацията, 
посочена в приложение I, точка 6.6 с 
изключение на областите, включени в 
приложното поле на Директива 
91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 
1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници1.
1  OJ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 114 от текста на първо четене.

Изменение 24

Позиция на Съвета
Член 17

Позиция на Съвета Изменение

При приемането на общи  правила със 
задължителна сила, посочени в член 6, 
държавите-членки осигуряват 
комплексен подход и висока степен на 
опазване на околната среда, които са 
равностойни на постижимите при 
наличие на отделни условия на 
разрешителното. Държавите-членки 
гарантират актуализирането на 
общите правила със задължителна 
сила в съответствие с развитието на 
най-добрите налични техники.

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

Or. en
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Обосновка

Заличаване на допълнение, въведено от Съвета. Свързано с изменение на член 17, 
параграф 3а (нов).

Изменение 25

Позиция на Съвета
Член 17 - параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1а. Общите правила със 
задължителна сила се основават на 
най-добрите налични техники, без да 
предписват използването на 
определена техника или специална 
технология, с цел да се гарантира 
спазването на членове 14 и 15.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 34 от текста на първо четене.

Изменение 26

Позиция на Съвета
Член 17 - параграф 1 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1б. Държавите-членки гарантират 
актуализирането на общите правила 
със задължителна сила с информация 
за развитието на най-добрите 
налични техники, с цел да се 
гарантира спазването на член 21.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 35 от текста на първо четене.
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Изменение 27

Позиция на Съвета
Член 17 - параграф 1 в (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1в. В общите правила със 
задължителна сила, приети в 
съответствие с параграфи 1—1б, се 
съдържа позоваване на настоящата 
директива или то се извършва при 
официалното им публикуване.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на текст от предложението на Комисията.

Изменение 28

Позиция на Съвета
Член 19

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Полезно е държавите-членки да информират заинтересованата общественост 
относно развитието в заключенията за НДНТ. Възстановяване на изменение 36 от 
текста на първо четене.
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Изменение 29

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 …*

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 41 от текста на първо четене

Изменение 30

Позиция на Съвета
Член 23 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

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

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

Държавите-членки гарантират, че 
разполагат с достатъчен брой 
подходящо квалифициран персонал, 
който да осъществява инспекциите.
Тези програми включват поне едно 
внезапно посещение на място на всеки 
осемнадесет месеца за всяка 
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инсталация. Тази честота се 
увеличава до поне веднъж на шест 
месеца, ако дадена инспекция е 
установила случай на неспазване на 
условията на разрешителното.

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.

Ако тези програми се определят въз 
основа на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации, честотата на 
инспекциите на място може да бъде 
намалена до минимум една на 
двадесет и четири месеца.

Системната оценка на екологичния риск 
се основава най-малкото на следните
критерии:

Системната оценка на екологичния риск 
се основава на обективни критерии, 
като:

а) потенциалното и реалното 
въздействие на съответните 
инсталации върху човешкото здраве и 
околната среда, като се отчитат 
равнищата и видовете емисии, 
уязвимостта на местната околна 
среда и рискът от аварии;
б) данни за спазването на условията на 
разрешителното;

а) историята на спазване от страна на 
оператора на условията на 
разрешителното;

б) въздействието на инсталацията 
върху околната среда и човешкото 
здраве; или

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) съгласно 
Регламент (ЕО) № 1221//20091 или 
прилагането на еквивалентни схеми 
по управление на околната среда. 
Комисията може да приеме, чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
член 76, допълнителни критерии 
относно оценката на екологичния 
риск.
1 Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
парламент и Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно доброволно участие на организации в 
Схема на Общността по управление на 
околната среда и одитиране (СОУОСО) (OJ L 
342, 22.12.2009 г., стр. 1).
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Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменеине 44 от текста на първо четене

Изменение 31

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 среда1 в срок 
от три месеца след провеждане на 
посещението на място.

Съответният оператор се уведомява за 
доклада в срок от два месеца. 
Компетентният орган прави доклада 
обществено достояние в интернет в 
срок от четири месеца след провеждане 
на посещението на място.

Or. en

Обосновка

Възстановява частично изменение 46, внесено на първо четене. 

Изменение 32

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

Позиция на Съвета Изменение

ва) актуализиране на разрешително 
или условия на разрешително за 
инсталация, когато трябва да се 
предостави дерогация в съответствие 
с член 15, параграф 4.

Or. en
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Обосновка

Възстановяване на изменение 47, внесено на първо четене (Първо четене в ЕП, член 25, 
параграф 4).

Изменение 33

Позиция на Съвета
Член 24 - параграф 2 - буква д

Позиция на Съвета Изменение

д) начина, по който са определени 
условията на разрешителното, в това 
число нормите за допустими емисии
във връзка с най-добрите налични 
техники и свързаните с тях равнища на 
емисиите;

д) начина, по който са определени 
условията на разрешителното, 
посочени в член 14, във връзка с най-
добрите налични техники и свързаните с 
тях равнища на емисиите съгласно 
референтните документи за НДНТ;

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 51 от текста на първо четене. 

Изменение 34

Позиция на Съвета
Член 24 – параграф 2 – буква е

Позиция на Съвета Изменение

е) когато се прилага член 15, параграф 
4, причините за прилагането, съгласно
посоченото в член 15, параграф 4, 
втора алинея;

е) когато се предоставя дерогация в 
съответствие с член 15, параграф 4, 
конкретните причини за 
дерогацията, въз основа на 
критериите съгласно същия член, и 
наложените условия;

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 52 от текста на първо четене. 
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Изменение 35

Позиция на Съвета
Член 24 – параграф 2 – буква е a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

(еа) резултата от преразглеждането 
на разрешителните съгласно член 21.

Or. en

Обосновка

Възстановяване на изменение 53 от текста на първо четене. 

Изменение 36

Позиция на Съвета
Член 28 - алинея 2 - буква и)

Позиция на Съвета Изменение

и) газовите турбини, използвани на 
офшорните платформи;

и) газовите турбини и газовите 
двигатели, използвани на офшорните 
платформи;

Or. en

Обосновка

Газовите турбини и газовите двигатели са конкуриращи се технологии в пазарния 
сегмент на офшорните платформи. За да се постигне равнопоставеност между тези 
две технологии, газовите двигатели, които се използват на офшорните платформи, 
също трябва да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива.

Изменение 37

Позиция на Съвета
Член 32

Позиция на Съвета Изменение

Член 32 заличава се
Преходна национална схема
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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.
Преходната национална схема не 
включва, следните горивни 
инсталации:
а) тези за които се прилага член 33, 
параграф 1;

б) тези в рафинерии, които използват 
за гориво нискокалорични газове от 
газообразуването от отпадъци от 
рафиниране или остатъци от 
дестилация и от конверсия при 
рафинирането на суровия петрол за 
собствена консумация 
самостоятелно или съвместно с други 
горива;
в) тези за които се прилага член 35.

2. Горивните инсталации, обхванати 
от схемата, могат да бъдат 
освободени от задължението за
спазване на посочените в член 30, 
параграф 2 норми за допустими 
емисии на замърсителите, които 
попадат в обхвата на схемата, или, 
където е приложимо, от 
задължението за спазване на 
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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 
към 31 декември 2015 г., по силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, 
най-малкото се поддържат.
Горивни инсталации с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност от повече от 500 MW, 
използващи твърди горива, на които 
първоначалното разрешително за 
експлоатация е било дадено след 1 
юли 1987 г., спазват нормите за 
допустими емисии на азотни оксиди, 
посочени в приложение V, част 1;
3. За всеки от замърсителите, които 
обхваща, преходната национална 
схема определя таван на 
максималните общи годишни емисии 
от всички инсталации, обхванати от 
схемата, въз основа на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на всяка инсталация към 31
декември 2010 г., нейния 
действителен годишен брой 
оперативни часове и нейната 
консумация на горивни продукти, 
осредностени за последните десет 
години на експлоатация до и 
включително 2010 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 се 
използват нормите за допустими 
емисии на азотни оксиди, посочени, за 
такива инсталации, в приложение VІ, 
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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.
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.
5. Не по-късно от 1 януари 2013 г. 
държавите-членки предоставят на 
Комисията своите преходни 
национални схеми за намаляване на 
емисиите.
Комисията извършва оценка на 
схемите и ако Комисията не изрази 
възражения в срок от дванадесет 
месеца от получаването на дадена 
схема, съответната държава-членка 
счита, че схемата Й е приета.
Ако Комисията прецени, че схемата 
не отговаря на правилата за 
прилагане, установени в 
съответствие с член 41, буква б), тя 
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информира съответната държава-
членка, че схемата ѝ не може да бъде 
приета. По отношение на оценката 
на новия вариант на схемата, която 
държавите-членки представят на 
Комисията, срокът, посочен във 
втора алинея, е шест месеца.
6. Държавите-членки информират 
Комисията относно всякакви 
последващи изменения на схемата.

Or. en

Обосновка

Прилагането на преходната национална схема ще има за резултат увеличаване на 
емисиите. Освен това, тази разпоредба може да предизвика нарушаване на 
конкуренцията в Общността, тъй като някои горивни инсталации вече са направили 
инвестиции, за да бъдат в съответствие с нормите за допустими емисии, а също и 
защото не всички държави-членки ще въведат преходна национална схема. Заличаване 
на нов текст от Съвета.

Изменение 38

Позиция на Съвета
Член 33

Позиция на Съвета Изменение

Член 33 заличава се
Временна дерогация

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:
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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.;
б) операторът е задължен да 
представя всяка година на 
компетентния орган отчет за броя 
оперативни часове, използвани от 1 
януари 2016 г.;
в) нормите за допустими емисии на 
серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
посочени в разрешителното за 
горивната инсталация, приложими 
към 31 декември 2015 г., по-силата по-
специално на изискванията на 
Директиви 2008/1/ЕО и 2001/80/ЕО, 
следва да се поддържат най-малкото 
по време на остатъка от 
оперативния живот на 
инсталацията; горивни инсталации с 
обща номинална входяща топлинна 
мощност от повече от 500 MW, 
използващи твърди горива, на които 
първоначалното разрешително за 
експлоатация е било дадено след 1 
юли 1987 г., спазват нормите за 
допустими емисии на азотни оксиди, 
посочени в приложение V, част 1; 
както и
г) на горивната инсталация не е 
предоставено освобождаването, 
посочено в член 4, параграф 4 от 
Директива 2001/80/EО.
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 
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допустими емисии за серен диоксид, 
азотни оксиди и прах. За 
инсталациите, подчинени на 
параграф 1, държавите-членки 
предоставят всяка година на 
Комисията отчет за броя 
оперативни часове, използвани от 1 
януари 2016 г.
3. За горивни инсталации — част от 
малка изолирана мрежа на … и 
произвеждащи минимум 35 % от 
електроенергията в мрежата на тази 
дата — които поради техническите 
си характеристики не могат да 
спазят нормите за допустими 
емисии, посочени в член 30, параграф 
2, периодът на експлоатация, посочен 
в параграф 1, буква а) от настоящия 
член, е 18 000 оперативни часа, като 
този период започва на 1 януари 2020 
г. и завършва не по-късно от 31 
декември 2023 г., а датата, посочена в 
параграф 1, буква б) и параграф 2 от 
настоящия член, е 1 януари 2020 г.
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.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба може да предизвика нарушаване на конкуренцията в Общността, 
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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. Освен това този член ще застраши целите 
на ЕС по отношение на околната среда, определени за 2020 г. ("Тематичната 
стратегия за замърсяването на въздуха" на Комисията има за цел да намали 
емисиите от SO2, а от NOx с 60% до 2020 г. в сравнение с нивата от 2000 г.) 
Заличаване на нов текст от Съвета.

Изменение 39

Позиция на Съвета
Член 35 - параграф 1 - алинея 1

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 2019 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

Не е желателно крайната дата на тази разпоредба да бъде далеч след целевата 2020 
г., предвидена в "Тематичната стратегия за замърсяването на въздуха" на 
Комисията за намаляване, наред с другото, на емисиите от SO2, а от NOx с 60% до 
2020 г. в сравнение с нивата от 2000 г. Изменение на нов член, внесен от Съвета.

Изменение 40

Позиция на Съвета
Член 41

Позиция на Съвета Изменение

Член 41 Член 41

Правила за прилагане Периоди на пускане в експлоатация и 
извеждане от експлоатация

Установяват се правила за прилагане 
по отношение на:

Комисията, посредством делегиран 
акт, приема в съответствие с член 76 
правила по отношение на определянето 
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на периодите на пускане в 
експлоатация и извеждане от 
експлоатация, посочени в член 3, точка 
26 и приложение V, част 4, точка 1.

а) определянето на периодите на 
пускане в експлоатация и извеждане от 
експлоатация, посочени в член 3, точка 
26 и приложение V, част 4, точка 1; 
както и
б) преходните национални схеми, 
посочени в член 32, и, по-специално, 
определянето на таваните на 
емисиите и съответното наблюдение 
и докладване. 
Тези правила за прилагане се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 75, 
параграф 2. Комисията представя 
целесъобразни предложения не по-
късно от …*
* ОВ: 6 месеца от влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 32. Заличаване на нов текст, внесен от 
Съвета.

Изменение 41

Позиция на Съвета
Член 48 - параграф 5

Позиция на Съвета Изменение

5. От момента, в който пригодните 
техники за измерване бъдат на 
разположение в рамките на Съюза, се 
определя датата, от която трябва да 
бъдат осъществявани постоянни 
измервания за емисиите на тежки 
метали, диоксини и фурани в 
атмосферата в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 

5. От момента, в който пригодните 
техники за измерване бъдат на 
разположение в рамките на Съюза, 
Комисията чрез делегиран акт и в 
съответствие с член 76 определя 
датата, от която трябва да бъдат 
осъществявани постоянни измервания 
за емисиите на тежки метали, диоксини 
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член 75, параграф 2. и фурани в атмосферата.

Or. en

Изменение 42

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 
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 15 и 14, както и относно 
дерогациите, предоставени съгласно 
член 15, параграф 4.

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

Обосновка

Възстановяват се изменения 59 и 60, внесени на първо четене. 
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Изменение 43

Позиция на Съвета
Член 72 - параграф 2

Позиция на Съвета Изменение

2. Определят се видът, форматът и 
честотата на подаване на информацията, 
която трябва да бъде предоставена 
съгласно параграф 1 в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 75, параграф 2. Последната 
включва определянето на конкретните 
дейности и замърсители, за които се 
предоставят данните, посочени в 
параграф 1. 

2. Комисията, чрез делегиран акт и в 
съответствие с член 76 приема 
изисквания за вида, формата честотата 
на подаване на информацията, която 
трябва да бъде предоставена съгласно 
параграф 1. Последната включва 
определянето на конкретните дейности 
и замърсители, за които се предоставят 
данните, посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 44

Позиция на Съвета
Член 73 - параграф 2 - буква а - точка ii)

Позиция на Съвета Изменение

ii) интензивното отглеждане на едър 
рогат добитък; както и

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване на нов текст от Съвета.

Изменение 45

Позиция на Съвета
Член 73 - параграф 2 - буква а - точка iii

Позиция на Съвета Изменение

iii) разпространението на оборски заличава се
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тор; както и

Or. en

Обосновка

Този нов текст, внесен от Съвета, сега се съдържа в изменението към член 15, 
параграф 4а (нов). Заличаване на нов текст от Съвета.

Изменение 46

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 както е опитано в 
документите от конференцията по 
НДНТ, Комисията, не по-късно от 12 
месеца след публикуването на 
заключенията за НДНТ и в 
съответствие с член 13, допълва или 
изменя минималните изисквания за 
нормите за допустими емисии и за 
съответствие, които вече са 
установени в настоящата директива,
в съответствие с член 76 чрез 
делегирани актове.

Or. en

Обосновка

Частично възстановяване на изменение 61, внесено на първо четене.
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Изменение 47

Позиция на Съвета
Член 74 - параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

1а. Преди приемането на мерките, 
посочени в параграф първи, 
Комисията организира консултации 
със съответните промишлени 
сектори 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

Частично възстановяване на изменение 61, внесено на първо четене.

Изменение 48

Позиция на Съвета
Член 76 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Правомощието за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
74, се предоставя на Комисията за срок 
от пет години от влизането в сила на 
настоящата директива. Комисията 
представя доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди края на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощието се 
подновява автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът го 
отмени в съответствие с член 77.

1. Правомощието за приемане на 
делегираните актове, посочени в 
членове 13, 15, 23, 41, 48, 72 и 74, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години от влизането в сила на 
настоящата директива. Комисията 
представя доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди края на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощието се 
подновява автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът го 
отмени в съответствие с член 77.

Or. en
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Изменение 49

Позиция на Съвета
Член 77 - параграф 1 

Позиция на Съвета Изменение

1. Делегирането на правомощието, 
посочено в член 74, може да бъде 
оттеглено от Европейския парламент 
или от Съвета. 

1. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 13, 15, 23, 41, 48, 72 
и 74, може да бъде оттеглено от 
Европейския парламент или от Съвета.

Or. en

Изменение 50

Позиция на Съвета
Член 77 - параграф 2 

Позиция на Съвета Изменение

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на 
правомощието, уведомява другата 
институция и Комисията най-късно 
един месец преди да вземе окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, по отношение на които 
може да се извърши оттегляне, както и 
причините за него.

2. Институцията, започнала вътрешна 
процедура за вземане на решение дали 
да оттегли делегирането на 
правомощието, се стреми да уведоми
другата институция и Комисията в 
разумен срок преди да вземе 
окончателно решение, като определя
делегираните правомощия, по 
отношение на които може да се извърши 
оттегляне, както и възможните 
причини за него.

Or. en

Изменение 51

Позиция на Съвета
Член 77 - параграф 3 

Позиция на Съвета Изменение

3. Решението за оттегляне прекратява 3. Решението за оттегляне посочва 
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делегирането на правомощията 
посочени в това решение. То поражда 
действие незабавно или на по-късна 
дата, посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. То се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

причините за него и прекратява 
делегирането на правомощията 
посочени в това решение. То поражда 
действие незабавно или на по-късна 
дата, посочена в него. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. То се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 52

Позиция на Съвета
Член 78 

Позиция на Съвета Изменение

1. Европейският парламент или Съветът 
може да възрази срещу делегирания акт 
в срок от три месеца, считано от датата 
на уведомлението.

1. Европейският парламент или Съветът 
може да възрази срещу делегиран акт в 
срок от два месеца, считано от датата на 
уведомлението. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този период се удължава с два 
месеца.

2. Ако при изтичането на този срок
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не е възразил срещу 
делегирания акт или ако преди тази 
дата и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията за 
решението си да не правят 
възражения, делегираният акт влиза в 
сила на датата, предвидена в него. 

2. Ако нито Европейският парламент, 
нито Съветът не е възразил срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
предвидена в него.

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания
акт, той не влиза в сила. Институцията, 
която възразява срещу делегирания акт, 
посочва причините за това.

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран акт, 
той не влиза в сила. Институцията, 
която възразява срещу делегирания акт, 
посочва причините за това.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Целта на Директивата за цялостна превенция и контрол на замърсяването (ДЦПКЗ) от 
1996 г. е да предотвратява и контролира емисиите във въздуха, водата и почвата от 
индустриални инсталации в целия Европейски съюз. За да се постигне тази цел, ДЦПКЗ 
се стреми към насърчаване на прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ), 
т.е. онези жизнеспособни от икономическа и техническа гледна точка технологии, 
които са най-ефективни в постигането на високо равнище на защита на околната среда. 
Най-добрите налични техники са дефинирани в т.н. референтни документи за НДНТ. 
Това са технически документи, създадени чрез обмен на информация, включваща 
Комисията, органите на държавите-членки и други заинтересовани страни 
(т.н."Севилски процес").

ДЦПКЗ обхваща около 52 000 промишлени инсталации, които предизвикват голям дял 
от общото замърсяване на въздуха в ЕС. Съгласно ДЦПКЗ органите на държавите-
членки са задължение да вземат предвид документите за НДНТ, когато предоставят 
разрешения за отделни промишлени инсталации и да поставят норми за допустими 
емисии за определени инсталации. Освен въздуха, промишлените дейности могат да 
замърсяват и водата и почвата или да създават отпадъци, поради което се изисква 
интегриран подход, за да се вземе предвид цялостното въздействие върху околната 
среда. През 2005 г. Комисията преразгледа ДЦПКЗ, което доведе до предложение за 
директива относно емисиите от промишлеността, които преразглежда и събира в една 
единствена директива седем отделни съществуващи вече директиви относно емисиите от 
промишлеността. Предложението цели да се гарантира по-добро прилагане и 
принудително изпълнение на законодателството от националните власти с оглед на 
постигането на високо равнище на опазване на околната среда едновременно с 
опростяването на законодателството и намаляването на ненужното административно 
бреме. Докладчикът като цяло подкрепя стратегията на Комисията, като обръща 
внимание на следното:

 слагане на край на различното прилагане и принудително изпълнение в държавите-
членки. Различията в транспонирането на съществуващото законодателство излага 
на риск опазването на околната среда и води до нарушаване на конкуренцията;

 запазването във възможно най-висока степен ценния обмен на информация чрез 
Севилския процес;

 намаляване на ненужната бюрокрация.   

II. ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ В ЕП

Европейският парламент прие на 10 март 2009 г. на първо четене своята позиция с 
широко мнозинство: 402 гласа "за" и 189 "против".
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Важен въпрос на етапа на първо четене беше предложението на Комисията да определя 
норми за допустими емисии пряко на базата на референтните документи за НДНТ. По 
мнението на Европейския парламенти, това на практика не е приложимо. Това би 
довело до нежелателно политическо въздействие върху Севилския процес. По тази 
причина Европейският парламент предложи едно основно изменение, което предвижда 
създаването на комитет в рамките на комитологията, подлежащ на парламентарен 
контрол, на който да се възложи определянето на мерки за ограничаване на емисиите 
под формата на минимални изисквания. Минималните изисквания щяха да изграждат 
Европейска система за сигурност и не биваше да бъдат нарушавани от нито една 
инсталация. На равнище компетентни органи на място се предвиждаха мерки за 
ограничаване на емисиите за конкретни инсталации, които водят до емисии, 
отговарящи, в средни стойности, на изискванията на референтните документи за 
НДНТ, с възможност за гъвкавост, за да могат да се отчетат конкретните обстоятелства 
по съответен начин. По този начин ще се разреши проблемът с пиковите стойности на 
емисиите, регистрирани при нормалното функциониране на всяка инсталация, които 
могат да превишават свързаните с описаните от НДНТ емисии, като например при 
пускането в експлоатация на дадена инсталация. Въпреки това в никакъв случай 
пределните стойности, наложени от Европейската мрежа за сигурност, не могат да 
бъдат нарушавани. Настоящото предложение постига баланс, от една страна, по 
отношение на създаването на европейски стандарти при издаването на разрешителни за 
промишлени инсталации, а от друга – по отношение на предоставянето на държавите-
членки на извънредно необходимата възможност за решения с цел да се отчитат 
техническите характеристики на дадена инсталация, нейното географско положение и 
местните условия на околната среда.

III. ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ

Позицията на Съвета за първото четене относно Директивата за емисиите от 
промишлеността чеше приета на 15 февруари 2010 г. Докато позицията на Европейския 
парламент от първото чете беше насочена към по-доброто приложение на ДЦПКЗ и 
предотвратяването на нарушаването на конкуренцията, докладчикът счита, че някои от 
новите разпоредби в позицията на Съвета, отиват в противоположната посока. 
Позицията на Съвета не възприема идеята за Европейска мрежа за сигурност за 
нормите на допустими емисии, а въвежда повече гъвкавост за големите горивни 
инсталации относно съответствието им с нормите за допустими емисии, посочени в 
приложения V до VІІІ. 

Докладчикът е съблюдавал позицията на Европейския парламент от първото четене 
доколкото е било възможно в доклада си за второ четене, тъй като позицията за първо 
четене беше приета от широко мнозинство. Много от измененията, приети на първо 
четене, за възстановени. Що се отнася до Европейската мрежа за сигурност, 
докладчикът внася ново предложение, като поддържа целта за гарантиране на високо 
ниво на защита на околната среда и противодействие на нарушаването на 
конкуренцията в Съюза, причинено от различията в транспонирането на 
съществуващото законодателство. Докладчикът предлага да се определят валидни за 
целия Съюз минимални изисквания за норми на допустими емисии, както и правила за 
наблюдение и изпълнение, основаващи се на заключенията за НДНТ, но само за онези 



PR\809082BG.doc 45/45 PE430.626v02-00

BG

дейности, за които са необходими действия на Съюза на базата на следните критерии:

а) въздействие на съответните дейности върху околната среда като цяло;
б) равнището на прилагане на НДНТ в съответния сектор.

В замяна, докладчикът е намалил многото нови разпоредби за дерогация в позицията на 
Съвета. Дерогациите следва да са възможни само в изключителни случаи. Така 
наречената преходна национална схема, която държавите-членки могат да приложат, за 
да дадат на големите горивни инсталации допълнително време от пет години за да 
изпълнят нормите за допустими емисии, предвидени в приложение V, дава прекалено 
голяма гъвкавост. Тя може да предизвика нарушаване на конкуренцията в Съюза, тъй 
като някои горивни инсталации вече са направили инвестиции, за да изпълнят нормите 
за допустими емисии. Освен това не всички държави-членки ще приложат преходната 
национална схема. Също така и "временната дерогация" може да предизвика 
нарушаване на конкуренцията в Съюза. Горивните инсталации с ограничен жизнен 
цикъл от 20 000 оперативни часа няма нужда да инвестират в най-добрите налични 
техники, за да бъдат в съответствие с нормите за допустими емисии, посочени в 
приложение V. Освен това временната дерогиця и ще застраши тематичната стратегия 
на Комисията относно замърсяването на въздуха, която наред с другото има за цел да 
намали емисиите на SO2 с 82%, а на азотни окиси с 60% до 2020 г. в сравнения с нивата 
от 2000 г. По тази причина докладчикът също предлага да се ограничи крайната дата за 
разпоредбата за инсталациите за градско отопление, която да бъде не по-късно от 
2020 г.

Докладчикът не подкрепя по-нататъшното усложняване на законодателството като се 
въвеждат пазарни инструменти за постигането на целите на директивата. Прилагането 
на пазарни инструменти като търговията, в съчетание с поставянето на норми за 
допустими емисии, ще доведе само в ограничено намаляване на емисиите на с 
непропорционално високи разходи. 


