
PR\853247BG.doc PE454.694v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2010/0195(COD)

11.1.2011

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 97/68/EО по отношение на 
разпоредбите за двигателите, пуснати на пазара в рамките на процедурата 
„гъвкав механизъм“
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Sirpa Pietikäinen



PE454.694v02-00 2/20 PR\853247BG.doc

BG

PR_COD_1amCom

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 предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 97/68/EО по отношение на разпоредбите за двигателите, 
пуснати на пазара в рамките на процедурата „гъвкав механизъм“
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0362),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0171/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 27 
Декември 2010 г.1,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм 
(A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява декларацията приложена към настоящата резолюция;

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ С ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В момента в Комисията се 
подготвя преразглеждането на 
Директива 97/68/EО, което означава, 
че в рамките на следващите 12 месеца 
може да се очаква по-подробен преглед 
на тази директива. Редакцията на 
Директива 97/68/EО чрез настоящата 
директива следва да разглежда 
въпросите в по-широк контекст, за да 
се избегне приемането на 
потенциално вредно и откъслечно 
законодателство. Желателно е 
Комисията да представи 
планираната подробна редакция 
възможно най-скоро.

Or. en

Обосновка

Комисията представи сравнително късно своето предложение COM(2010)362 
относно изменението на Директива 97/68/EО, тъй като мерките, които Комисията 
желае да измени, вече са в сила от 1 януари 2011 г. Най-важното, тъй като има 
опасност предложението на Комисията да създаде нежелано предимство за едно 
„размиващо“ законодателство в областта на околната среда и за договорени 
стандарти и тъй като преразглеждането на цялата Директива 97/68/EО вече е в 
процес на подготовка, тези въпроси следва и може да бъдат разгледани в по-широк 
контекст.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В изменението на Директива 
97/68/EО специфичните стандарти за 
емисиите за железопътния превоз 
следва да бъдат хармонизирани със 
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стандартите на Агенцията за 
защита на околната среда на САЩ, 
така че да се гарантира наличието на 
двигатели на достъпни цени, 
съответстващи на установените 
гранични стойности на емисиите.

Or. en

Обосновка

Пазарът за големи тягови двигатели за железопътния транспорт в Европа е 
относително малък в сравнение с този за масово произвежданите автомобилни 
двигатели, които се използват принципно за несвързаните с железопътния 
транспорт приложения на извънпътната подвижна техника (ИППТ). Повечето 
пазари, които създават стандарти, са ги хармонизирали със стандартите на 
Агенцията за защита на околната среда на САЩ. За съжаление, понастоящем липсва 
хармонизация между граничните стойности на Агенцията за защита на околната 
среда и граничните стойности на етап III B, което означава, че са налице ограничени 
стимули за съответните производители да разработват двигатели специално за по-
малкия европейски пазар. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни 
разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения. Преходът 
съвпада във времето с изпитваните 
от сектора сериозни икономически 
трудности.

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни
разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения. Тези 
разходи могат да се окажат 
непосилни за малките и средните 
производители, за които разходите за 
привеждане в съответствие са 
пропорционално по-високи.

Or. en



PE454.694v02-00 8/20 PR\853247BG.doc

BG

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на 
мотриси и локомотиви, пуснати на 
пазара по гъвкавия механизъм, следва 
да бъде увеличен от 20 % на 50 % от 
годишните продажби на оборудване с 
двигатели във въпросната категория 
на производителя на оборудването.
Максималният брой двигатели, които 
мога да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
съответно адаптиран.

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B максималният брой 
двигатели, които могат да бъдат 
пуснати на пазара по гъвкавия 
механизъм, следва да не превишава 
стойностите, посочени в таблицата 
в приложение ХІІІ, точка 1.2.2.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата на 
приложение на този механизъм 
двигателите, които се използват за 
задвижване на мотриси и локомотиви.

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата на 
приложение на този механизъм по 
строго определен начин двигателите, 
които се използват за задвижване на 
локомотиви.

Or. en

Обосновка

Вече съществуват мотриси, съответстващи на изискванията на етап ІІІ В, както и 
решения за двигателите. Двигателите, използвани в мотрисите, са в повечето случаи 
заимствани от тежкотоварните превозни средства, за които съществуват решения 
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за етап III B. Ето защо мотрисите следва да бъдат оставени извън обхвата на 
гъвкавия механизъм, както постановява Директива 2004/26/EО.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Работниците на строителните 
площадки са постоянно изложени на 
емисии от строителната техника и 
следователно заслужават най-
добрата възможна защита.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 
31 декември 2013 г.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на етап ІІІ В е разпределено по категории мощности на двигателя и 
датите за въвеждане за етап ІV вече са фиксирани в директивата (с начало 2014 г.); 
допълнителното ограничение с календарна година е излишно и създава несигурност по 
отношение на това как следва да се изчислява гъвкавостта за оставащия период. 
Премахването на допълнителния краен срок също така позволява на отделните 
дружества да се възползват от повишената гъвкавост в съответствие със 
специфичното положение на дружеството.
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка - 1 (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 2 - тире - 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 2, преди първото тире се 
добавя следното тире:
- сектор на строителството са 
дейности, извършвани на място, 
свързани със строителството на 
жилищни, промишлени, обществени 
и стопански сгради, гражданско 
строителство и инфраструктурни 
дейности, както и подготовката на 
строителни площадки и работи по 
събаряне и разрушаване,

Or. en

Обосновка

Настоящото определение е необходимо с цел изключването на сектора на 
строителството от гъвкавия механизъм.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 97/68/ЕО
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на 
плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат пуснати 
на пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
приложение XIII, като допълнение на 

„6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на мотриси 
и плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване и в сектора на 
строителството, могат да бъдат 
пуснати на пазара в рамките на даден 
гъвкав механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
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параграфи 1—5.“ приложение XIII, като допълнение на 
параграфи 1—5.“

Or. en

Обосновка

Вече съществуват мотриси и строително оборудване, съответстващи на 
изискванията на етап ІІІ В, както и решения за двигателите. Двигателите, 
използвани в мотрисите, са в повечето случаи заимствани от тежкотоварните 
превозни средства, за които съществуват решения за етап III B. По-голямата част 
от строителното оборудване на пазара вече е приведено в съответствие с ІІІ В.  
Следователно и двете групи двигатели следва да бъдат оставени извън обхвата на 
гъвкавия механизъм, както постановява Директива 2004/26/EО.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

"7. Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii), iv) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII.“

"7. Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII, с 
изключение на двигателите, 
използвани в сектора на 
строителството.“

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

"8. Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се прилага 
единствено за прехода от етап III A към 
етап III B и срокът му на действие 
изтича на 31 декември 2013 г.“

"8. Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се прилага 
единствено за прехода от етап III A към 
етап III B.“

Or. en

Обосновка

Въвеждането на етап ІІІ В е разпределено по категории мощности на двигателя и 
датите за въвеждане за етап ІV вече са фиксирани в директивата (с начало 2014 г.); 
допълнителното ограничение с календарна година е излишно и създава несигурност по 
отношение на това как следва да се изчислява гъвкавостта за оставащия период. 
Премахването на допълнителния краен срок също така позволява на отделните 
дружества да се възползват от повишената гъвкавост в съответствие със
специфичното положение на дружеството.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII - точка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2 По време на преходния период 
между етап III A и етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение да купи от доставчиците си 
на двигатели количествата двигатели, 
посочени в точки 1.2.1 и 1.2.2, които не 
отговарят на приложимите за периода 
гранични стойности на емисиите, но са 
одобрени по изискванията на 
непосредствено предходния етап на 

1.2 По време на преходния период 
между етап III A и етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение да купи от доставчиците си 
на двигатели количествата двигатели, 
посочени в точка 1.2.2, които не 
отговарят на приложимите за периода 
гранични стойности на емисиите, но са 
одобрени по изискванията на 
непосредствено предходния етап на 
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гранични стойности на емисиите. гранични стойности на емисиите.

Or. en

Обосновка

Настоящата извънредна мярка за разширяване на гъвкавия механизъм следва да бъде 
строго ограничена до сектора на малките и средните предприятия, които могат да 
срещнат трудности поради относително по-високите разходи за привеждане в 
съответствие с новите стандарти на ІІІ В.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII - точка 1.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, 
за всяка категория двигатели, 50 % 
от годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във 
въпросната категория двигатели 
(изчислени като средната стойност 
на продажбите на пазара на ЕС през 
последните 5 години). Ако ПСП е 
продавал оборудване в ЕС в 
продължение на по-малко от 
5 години, средната стойност се 
изчислява на базата на периода, през 
който ПСП е продавал оборудване в 
ЕС.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящата извънредна мярка за разширяване на гъвкавия механизъм следва да бъде 
строго ограничена до сектора на малките и средните предприятия, които могат да 
срещнат трудности поради относително по-високите разходи за привеждане в 
съответствие. Ето защо е за предпочитане параграф 1 да бъде заличен и да се запази 
параграф 1.2.2, който е специално насочен към МСП.
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII - точка 1.2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.2.1, ПСП може да поиска 
разрешение за своите доставчици на 
двигатели за пускане на пазара на 
определен брой двигатели в рамките на 
гъвкавия механизъм. Броят двигатели 
във всяка категория двигатели не може 
да превишава следните стойности:

1.2.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.1.1, ПСП може да поиска 
разрешение за своите доставчици на 
двигатели за пускане на пазара на 
определен брой двигатели в рамките на 
гъвкавия механизъм. Броят двигатели 
във всяка категория двигатели не може 
да превишава следните стойности:

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 1997/68/ЕО
Приложение XIII - точка 1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси 
гъвкавият механизъм, както е 
определен в точка 1.1.1, се прилага, 
считано от преходния период между 
етап III A и етап III B.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вече съществуват мотриси, съответстващи на изискванията на етап ІІІ В, както и 
решения за двигателите. Двигателите, използвани в мотрисите, са в повечето случаи 
заимствани от тежкотоварните превозни средства, за които съществуват решения 
за етап III B. Ето защо мотрисите следва да бъдат оставени извън обхвата на 
гъвкавия механизъм, както постановява Директива 2004/26/EО.
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Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII - точка 1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
12 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм.

По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
20 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм, като всички 
двигатели са разработени така, че да 
могат да се използват в 
железопътната мрежа на 
Обединеното кралство.

Or. en

Обосновка

В случаите на по-малки нишови пазари липсата на локомотиви, използвани главно за 
маневриране и превоз на стоки, би могла да има отрицателен ефект върху 
железопътния сектор.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С Директива 97/68/ЕО се регулират максималните емисии на въглероден оксид (CO), 
въглеводороди (HC), азотни оксиди (NOx) и прахови частици (PM) от дизелови 
двигатели, инсталирани в извънпътна подвижна техника. Преразглеждането на 
директивата (2004/26/EC) през 2004 г. въведе настоящите гранични стойности на 
емисиите на етап III A и определи крайните срокове за граничните стойности за 
следващия етап ІІІ В. Прилагането на тези по-строги гранични стойности ще започне 
постепенно от януари 2011 г., в зависимост от категорията по мощност на двигателя. 
Оборудването, обхванато от директивата, включва различни видове наземна техника, 
предназначена напр. за строителството, горското и селското стопанство. Директивата 
също се прилага по отношение на локомотиви, мотриси и плавателни съдове от 
вътрешното корабоплаване.

Директивата обхваща голям брой производители на техника (приблизително 1 500 
дружества), много от които не произвеждат двигателите, използвани в тази техника. 
Двигателите съответно се произвеждат от ограничен брой дружества.

С директивата от 2004 г. беше въведен и т.нар. гъвкав механизъм за улесняване на 
прехода между различните етапи за производителите. Гъвкавият механизъм позволява 
на производителите през периода между два последователни етапа на гранични 
стойности на емисиите отработени газове да пусне на пазара ограничен брой единици 
техника, оборудвани с двигатели, които все още отговарят на граничните стойности на 
емисиите отработени газове от предходния етап. Ограничението е или 20 % от 
годишните продажби на производителите, изчислени въз основа на средната стойност
на цялостните продажби на производителите за петгодишен период, или определен 
брой единици техника. Възможността за определен брой е предвидена за по-малките 
производители. Гъвкавият механизъм обхваща техниката в селското и горското 
стопанство и в строителството, но не включва локомотивите, мотрисите и плавателни 
съдове от вътрешното корабоплаване.

Директивата за ИППТ представлява важна част от законодателството на Съюза в 
областта на околната среда, като има съществен принос за постигането на целта за 
намаляването на емисиите. Емисиите на прахови частици (PM) и емисиите на азотни 
оксиди (NOx) представляват основният източник на замърсяване на въздуха от сектора. 
Приблизителните емисии на прахови частици (РМ) от сектора на ИППТ в ЕС-27 са 7% 
(в сравнение с 13% от автомобилния транспорт); секторът на ИППТ произвежда 16% от 
всички емисии на NOx в ЕС-27 (в сравнение с дела на автомобилният транспорт –
42%). 

Предложението на Комисията

Настоящото предложение на Комисията има за цел разширяването на гъвкавия 
механизъм. 

На първо място, Комисията предлага увеличаване на дела от сегашните 20% до 50%. 
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Съответно се променя и определеният брой единици техника. 

Второ, Комисията предлага в гъвкавия механизъм да бъдат включени двигателите, 
използвани за задвижване на железопътни мотриси и локомотиви. По отношение на 
локомотивите – поради относително малкия им брой на пазара Комисията предлага да 
се даде възможност за прилагането на гъвкав механизъм за 12 локомотива. 
Предложението за мотрисите по отношение на гъвкавия механизъм е да се даде 
възможност за 20%.

Предлага се срокът на действие на тези мерки за гъвкавост да изтече на 31 декември 
2013 г.

Комисията обосновава предложението си най-вече с икономическата криза. От есента 
на 2008 г. повечето производители на извънпътна подвижна техника в рамките на ЕС 
бяха засегнати от кризата, и по-специално секторите на строителството и селското 
стопанство преживяха драстичен спад на продажбите. Комисията изтъква аргумента, че 
разходите за привеждане в съответствие, изисквани за пристъпване в новия етап ІІІ В, 
са твърде високи за сектор, сериозно засегнат от кризата. 

Комисията също така посочва липсата на технически решения за разработване на 
двигатели, които отговарят на етап III B, като основание за повишена гъвкавост, тъй
като производителите не могат да започнат да променят дизайна на техниката, преди да 
разполагат със съответния двигател. Комисията счита, че това е най-важната причина, 
поради която производителите на локомотиви срещат трудности с привеждането в 
съответствие.

Комисията представя своето предложение твърде късно, тъй като първият етап на 
новите гранични стойности на емисиите вече се прилага от 1 януари 2011 г. 

Като се има предвид, че Комисията подготвя също преразглеждане на цялата 
Директива 97/68/EО, докладчикът предлага да бъде представена настоящата редакция, 
както и въздържане от потенциално вредно и откъслечно законодателство.

Предложение на докладчика

Докладчикът счита, че съществуват редица проблеми във връзка с предложението на 
Комисията. Най-големият проблем е принципът, тъй като предложението създава 
сериозен риск да създаде опасно предимство за едно „размиващо“ законодателство в 
областта на околната среда въз основа на общи икономически твърдения. 

Освен това, в случай че предложението бъде прието, ще бъде нарушен принципът за 
насърчаване на привеждането в съответствие и за възнаграждаване на първите, 
предприели стъпки. Директивата влезе в сила през 2004 г., като даде на сектора 
значително време да поеме в указаната в нея посока. Дружествата, които не спазиха 
този график, не следва да бъдат възнаграждавани за липсата на действия, нито пък тези, 
които са написали домашното си, следва да бъдат наказани за това, че са действали 
навреме.
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Въпреки сравнително ограничения обхват на предложението, съществува значителна 
несигурност относно указаната насока по отношение на прилагането на договореното 
законодателство в областта на околната среда. Законодателството следва да даде 
сигурност на сектора за равнопоставени условия на конкуренция и за спазване на
правилата от всички участници – принцип, който настоящото предложение нарушава. 

Здраве и околна среда

Определените в директивата гранични стойности на емисиите в етап ІІІ В са 90% по-
ниски за емисиите на РМ и с около 30% за NOx, в сравнение с етап ІІІ А. В своята 
оценка на въздействието Комисията изчислява, че ако всички производители използват 
пълния процент на гъвкавост през първата година, през тази първа година емисиите ще 
нараснат с около 0,3%, при условие че гъвкавостта бъде увеличена от 20% на 50%.

Тези изчисления обаче не вземат предвид дългосрочното въздействие на решението. 
Продължителността на използването на въпросната техника е сравнително голяма: тя е 
около 16 години или 10,000 часа за строителната техника1 и още по-голяма за 
локомотивите. Така че вредните ефекти от увеличената гъвкавост ще бъдат пренесени 
вероятно за десетилетия наред.

Трябва да се отбележи, че редица държави-членки срещат проблеми с привеждането в 
съответствие с директивите, установяващи стандарти за качеството на въздуха, а 
именно директивите за качеството на въздуха и относно националните тавани за 
емисии. Например, прогнозите на IIASA за доклада за националните тавани за емисии 
са, че делът на ИППТ в някои общи емисии на NOx може да нарасне до 20% до 2020 г. 
Разрешаването на проблема с емисиите при източника е изключително важно за 
постигането на стандартите за качество на въздуха и не може да се подхожда небрежно 
към отслабването на изискванията за един от най-важните източници.

Освен това общите изчисления не отчитат местното въздействие на въпросните емисии. 
Много често ИППТ се използват в градска или полуградска среда и в близост до 
работниците. Изследванията показват значителни икономии при здравните разходи, 
когато тези вредни емисии бъдат ограничени, което трябва да се взема предвид при 
изчисляването на разходите, свързани с подобни на предложените в настоящия случай 
мерки.

При изчисляването на възможните икономии от увеличената гъвкавост Комисията 
пропуска това сложно взаимодействие между здравето, околната среда и по-строгите 
стандарти във връзка с емисиите. В случаите, когато промишлеността може би се радва 
на икономически ползи, външните разходи в действителност се поемат от обществото 
като цяло.

В това отношение е показателен случаят със сектора на строителството: ежедневно 
стотици хиляди работници в ЕС са изложени на емисии на строителните площадки. 
Интересно би било да се видят резултатите от едно проучване относно последствията за 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017



PR\853247BG.doc 19/20 PE454.694v02-00

BG

тяхното здраве и нашите здравни системи. 

Икономически оценки

Икономическата криза е реалност, но вече има знаци за възстановяване. С 
увеличаването на печалбите, основателността за предложението на Комисията 
намалява. Що се отнася до някои от по-големите производители, за които има налични 
данни, продажбите изглеждат по-малки, в сравнение с годините на бърз подем на 
сектора, но пък настоящият обем на продажбите не е толкова по-малък, в сравнение с 
годините, предшествали периода на подема. В крайна сметка, тъй като 
законодателството и граничните стойности на новия етап ІІІ В са в сила от 2004 г., 
последвани от няколко значително силни години за сектора, твърдението за липса на 
ресурси за развитие губи почва.

Трябва да се отбележи, че Комисията не може да представи никакви оценки относно 
това каква част от сектора среща трудности с привеждането в съответствие.

В по-широк контекст, налице са също и дружества, които губят от увеличената 
гъвкавост, което също трябва да бъде взето предвид: в Европа има много МСП, 
произвеждащи системи за вторична преработка и филтри за частици. За тези дружества 
законодателството, установяващо по-строги стандарти за емисии, носи само ползи. 

Докладчикът би желал също така да оспори идеята, изложена от Комисията, че 
производителите губят своята конкурентоспособност, ако трябва да гарантират 
съответствие с по-строго законодателство в областта на околната среда. 
Екологосъобразните иновации и технологиите, характеризиращи се с ниско равнище на 
емисии, могат да процъфтяват единствено с помощта на подкрепяща законодателна 
рамка. За постигането на целите на „ЕС 2020“ и за създаване на възможност за 
преминаване към общество с ниски емисии на въглерод трябва да бъдат предприети 
стъпки напред, а не назад.

При все това, тъй като положението на малките и средните предприятия може да бъде 
особено трудно, тъй като за тях разходите за привеждане в съответствие са относително 
по-високи, докладчикът предлага увеличаване на специфичната за МСП гъвкавост, т.е. 
увеличаване на определения брой единици, съдържащ се в таблицата на приложение 
ХІІІ, член 1.2.2., както предлага Комисията.

Това ще позволи на МСП да намалят най-големите разходи за научни изследвания, 
развитие и иновации и други разходи за промени в дизайна, като същевременно им се 
даде възможност за осъществяването на тези разходи в по-продължителен срок.

По отношение на локомотивите, докладчикът признава трудностите на сектора при 
привеждането в съответствие, тъй като само ограничен брой производители предлагат 
локомотиви, съответстващи на изискванията на етап ІІІ В, и тъй като са налице 
сериозни трудности с видоизменянето и въвеждането на новите, по-масивни двигатели, 
които отговарят на изискванията на етап ІІІ В, в корпуса на по-старите локомотиви. 
Същевременно, тъй като пазарът е относително ограничен и вече съществуват решения, 
съответстващи на етап III B, и тъй като смисълът на гъвкавостта е в това да се дава 
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само ограничена възможност за използването на двигатели от по-ранен етап, 
докладчикът предлага броят на локомотивите, включени в гъвкавия механизъм, да бъде 
ограничен до 20, както предлага Комисията. 

Освен това, тъй като напредъкът в разработването на съответстващи на етап III B 
решения изглежда особено бавен по отношение на локомотивите, докладчикът смята, 
че Комисията следва да обърне специално внимание на този сектор и да докладва на 
Европейския парламент за промените. 

В допълнение към това, тъй като предстои преразглеждането на Директива 97/68/EО, 
докладчикът предлага Комисията да предприеме ориентиран към бъдещето подход към 
възможните нови етапи за локомотивите, както и съгласувани усилия за привеждане на 
изискванията в съответствие със съответното законодателство на Съединените щати.


