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Изменение 18
Мишел Ривази
Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Замърсяването на въздуха 
причинява значителни разходи за 
икономиката и промишлеността на 
Съюза, включително годишни преки 
разходи в размер на 15 милиарда евро 
от пропуснати работни дни, 
4 милиарда евро разходи за 
здравеопазване, 3 милиарда евро загуба 
от добиви и 1 милиард евро щети по 
сградите в Съюза.

Or. en

Изменение 19
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Държавите членки и Съюзът са 
поели ангажимент за намаляване на 
своите емисии на живак като част 
от изпълнението на Конвенцията от 
Минамата за живака.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на живак в 
ЕС, както се изисква от стратегията на Общността от 2005 г. във връзка с живака 
и Конвенцията от Минамата за живака, по която държавите членки и Съюзът са 
страни.
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Изменение 20
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това режимът на национални 
тавани за емисии, установен с 
Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 
изменен, за да се приведе в 
съответствие с международните
ангажименти на Съюза и на 
държавите членки.

(6) Поради това режимът на национални 
тавани за емисии, установен с 
Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 
изменен и да включва амбициозни 
граници за замърсяване на въздуха. 
Ангажиментите за намаляване на 
емисиите следва да се простират 
извън рамките на Протокола от 
Гьотеборг и да се стремят към 
постигане на целите за здравето и 
околната среда от Шестата и 
Седмата програми за действие за 
околната среда.

Or. en

Изменение 21
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това режимът на национални 
тавани за емисии, установен с 
Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 
изменен, за да се приведе в 
съответствие с международните 
ангажименти на Съюза и на държавите 
членки.

(6) Поради това режимът на национални 
тавани за емисии, установен с 
Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 
изменен, за да се гарантира спазване 
на международните ангажименти на 
Съюза и на държавите членки.

Or. en

Изменение 22
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това режимът на национални 
тавани за емисии, установен с 
Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 
изменен, за да се приведе в съответствие 
с международните ангажименти на 
Съюза и на държавите членки.

(6) Поради това режимът на национални 
тавани за емисии, установен с 
Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде 
изменен, за да се приведе в съответствие 
и да се гарантира спазване на
международните ангажименти на Съюза 
и на държавите членки.

Or. en

Изменение 23
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Държавите членки следва да
изпълняват разпоредбите на настоящата 
директива така, че да допринасят 
ефективно за постигането на 
дългосрочната цел на Съюза относно 
качеството на въздуха, подкрепена от 
насоките на Световната здравна 
организация, и на целите на Съюза в 
областта на биологичното разнообразие 
и защитата на екосистемите чрез 
намаляване на концентрацията и 
отлагането на причиняващи 
подкиселяване, еутрофикация и 
озониране замърсители на въздуха под 
критичните натоварвания и равнища, 
определени в конвенцията LRTAP.

(7) Държавите членки изпълняват 
разпоредбите на настоящата директива 
така, че да гарантират спазване на 
дългосрочната цел на Съюза относно 
качеството на въздуха, подкрепена от 
насоките на Световната здравна 
организация, и на целите на Съюза в 
областта на биологичното разнообразие 
и защитата на екосистемите чрез 
намаляване на концентрацията и 
отлагането на причиняващи 
подкиселяване, еутрофикация и 
озониране замърсители на въздуха под 
критичните натоварвания и равнища, 
определени в конвенцията LRTAP.

Or. en



PE546.883v01-00 6/94 AM\1048149BG.doc

BG

Изменение 24
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Държавите членки следва да 
изпълняват разпоредбите на настоящата 
директива така, че да допринасят 
ефективно за постигането на 
дългосрочната цел на Съюза относно 
качеството на въздуха, подкрепена от 
насоките на Световната здравна 
организация, и на целите на Съюза в 
областта на биологичното разнообразие 
и защитата на екосистемите чрез 
намаляване на концентрацията и 
отлагането на причиняващи 
подкиселяване, еутрофикация и 
озониране замърсители на въздуха под 
критичните натоварвания и равнища, 
определени в конвенцията LRTAP.

(7) Държавите членки следва да 
изпълняват разпоредбите на настоящата 
директива така, че да допринасят 
ефективно за постигането на 
дългосрочната цел на Съюза относно 
качеството на въздуха, установена 
така, че да не се пораждат 
значителни отрицателни 
въздействия и опасности за здравето 
на човека и околната среда, и както е 
подкрепена от насоките на Световната 
здравна организация; също и на целите 
на Съюза в областта на биологичното 
разнообразие и защитата на 
екосистемите чрез намаляване на 
концентрацията и отлагането на 
причиняващи подкиселяване, 
еутрофикация и озониране замърсители 
на въздуха под критичните 
натоварвания и равнища, определени в 
конвенцията LRTAP.

Or. en

Изменение 25
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Приближаването на базовия 
сценарий до сценария за 
максималното технически 
осъществимо намаление трябва да 
бъде 75 %, тъй като това се определя 
като икономически най-
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оптималното целево равнище според 
собствената оценка на 
въздействието на Комисията, 
потвърдено и от допълнителна 
оценка на въздействието, извършена 
по искане на комисията по околна 
среда на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 26
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Настоящата директива следва да 
допринесе за намаляване на емисиите 
на живак в Съюза, както се изисква 
от стратегията на Общността от 
2005 г. във връзка с живака и 
Конвенцията от Минамата за 
живака, по която държавите членки 
и Съюзът са страни.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на живак в 
ЕС, както се изисква от стратегията на Общността от 2005 г. във връзка с живака 
и Конвенцията от Минамата за живака, по която държавите членки и Съюзът са 
страни.

Изменение 27
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да спазят
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г. и 2030 г. За да 
гарантират осезаем напредък по 
отношение на ангажиментите за 
2030 г., държавите членки следва да 
постигнат междинните нива на 
емисиите за 2025 г., установени въз 
основа на линейна крива между 
нивата на емисиите за 2030 г., освен 
ако това не доведе до прекомерни 
разходи. Когато емисиите за 2025 г. 
не могат да бъдат ограничени по този 
начин, държавите членки следва да 
обяснят причините за това в 
докладите си, изисквани по силата на 
настоящата директива.

(9) Държавите членки спазват
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г., 2025 г. и 2030 г.

Or. en

Обосновка

Националните ангажименти за намаляване на емисиите следва да бъдат 
задължителни и за 2025 г., за да се постигне „равнище на качество на въздуха, което 
да не поражда значителни отрицателни въздействия върху здравето на човека и 
околната среда, както и рискове за тях“.

Изменение 28
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да спазят 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г. и 2030 г. За да 
гарантират осезаем напредък по 
отношение на ангажиментите за 

(9) Държавите членки следва да спазят 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г., 2025 г. и 2030 г.
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2030 г., държавите членки следва да 
постигнат междинните нива на 
емисиите за 2025 г., установени въз 
основа на линейна крива между 
нивата на емисиите за 2030 г., освен 
ако това не доведе до прекомерни 
разходи. Когато емисиите за 2025 г. 
не могат да бъдат ограничени по този 
начин, държавите членки следва да 
обяснят причините за това в 
докладите си, изисквани по силата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Изменение 29
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да спазят
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г. и 2030 г. За да 
гарантират осезаем напредък по 
отношение на ангажиментите за 
2030 г., държавите членки следва да 
постигнат междинните нива на 
емисиите за 2025 г., установени въз 
основа на линейна крива между 
нивата на емисиите за 2030 г., освен 
ако това не доведе до прекомерни 

(9) Държавите членки следва да спазят 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г., 2025 г. и 2030 г.
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разходи. Когато емисиите за 2025 г. 
не могат да бъдат ограничени по този 
начин, държавите членки следва да 
обяснят причините за това в 
докладите си, изисквани по силата на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 30
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да спазят 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г. и 2030 г. За да 
гарантират осезаем напредък по 
отношение на ангажиментите за 2030 г., 
държавите членки следва да постигнат 
междинните нива на емисиите за 
2025 г., установени въз основа на 
линейна крива между нивата на 
емисиите за 2030 г., освен ако това не 
доведе до прекомерни разходи. Когато 
емисиите за 2025 г. не могат да бъдат 
ограничени по този начин, държавите 
членки следва да обяснят причините за 
това в докладите си, изисквани по 
силата на настоящата директива.

(9) Държавите членки следва да спазят 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, посочени в настоящата 
директива за 2020 г. и 2030 г. За да 
гарантират осезаем напредък по 
отношение на ангажиментите за 2030 г., 
когато е приложимо държавите членки 
следва да постигнат междинните нива 
на емисиите за 2025 г., установени въз 
основа на линейна крива между нивата 
на емисиите за 2030 г., освен ако това не 
доведе до прекомерни разходи. Когато 
емисиите за 2025 г. не могат да бъдат 
ограничени по този начин, държавите 
членки следва да обяснят причините за 
това в докладите си, изисквани по 
силата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с изменението за заличаване на ангажиментите за 
намаляване на амоняка за 2020 г. Без ангажимент за 2020 г. няма да е възможно да се 
направи линейна крива между нивата на емисиите за 2020 г. и 2030 г. Освен това 
намаляването на емисиите на амоняк не се очаква да бъде линейно във времето.
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Изменение 31
Естер де Ланге

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) При определянето на 
ангажиментите за ограничаване на 
емисиите се вземат под внимание 
усилията на държавите членки в 
миналото.

Or. nl

Изменение 32
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното 
постигане на националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите и на междинните нива на 
емисиите, държавите членки следва 
да имат право да отчитат 
намаляването на емисиите от 
международното морско 
корабоплаване, ако емисиите от този 
сектор са по-ниски от равнището на 
емисиите, което би се получило в 
резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета21. Държавите членки следва 
също така да могат съвместно да 
спазят своите ангажименти и 
междинните нива на емисиите по 
отношение на метана (CH4) и да се 

заличава се
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възползват от Решение № 
406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за това22. За 
целите на проверката на 
съответствието със своите 
национални тавани за емисии, 
ангажименти за намаляване на 
емисиите и междинни нива на 
емисиите, държавите членки могат 
да приспособят своите национални 
инвентаризации на емисиите с оглед 
на по-задълбочените научните 
познания и на подобрените методики 
относно емисиите. Комисията може 
да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за 
гъвкавост от държава членка, ако не 
са изпълнени условията съгласно 
настоящата директива.

__________________
21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно 
намаляването на съдържанието на 
сяра в определени течни горива и за 
изменение на Директива 93/12/EИО 
(OВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13).
22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 г. относно усилията 
на държавите членки за намаляване 
на техните емисии на парникови 
газове, необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

Or. en

Обосновка

Мерките за гъвкавост рискуват да понижат защитата на околната среда и 
здравето, както и приложимостта на Директивата.
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Изменение 33
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното постигане 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите и на 
междинните нива на емисиите, 
държавите членки следва да имат право 
да отчитат намаляването на емисиите от 
международното морско корабоплаване, 
ако емисиите от този сектор са по-ниски 
от равнището на емисиите, което би се 
получило в резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета21. Държавите членки следва 
също така да могат съвместно да спазят 
своите ангажименти и междинните нива 
на емисиите по отношение на метана 
(CH4) и да се възползват от Решение 
№ 406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за това22. За 
целите на проверката на съответствието 
със своите национални тавани за 
емисии, ангажименти за намаляване на 
емисиите и междинни нива на емисиите, 
държавите членки могат да приспособят 
своите национални инвентаризации на 
емисиите с оглед на по-задълбочените 
научните познания и на подобрените 
методики относно емисиите. Комисията 
може да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за гъвкавост 
от държава членка, ако не са изпълнени 
условията съгласно настоящата 
директива.

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното постигане 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, държавите 
членки следва да имат право да отчитат 
намаляването на емисиите от 
международното морско корабоплаване, 
ако емисиите от този сектор са по-ниски 
от равнището на емисиите, което би се 
получило в резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета. Държавите членки следва също 
така да могат съвместно да спазят 
своите ангажименти и междинните нива 
на емисиите по отношение на метана 
(CH4) и да се възползват от Решение 
№ 406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за това. За 
целите на проверката на съответствието 
със своите национални тавани за 
емисии, ангажименти за намаляване на 
емисиите и междинни нива на емисиите, 
държавите членки могат да приспособят 
своите национални инвентаризации на 
емисиите с оглед на по-задълбочените 
научните познания и на подобрените 
методики относно емисиите. Комисията 
може да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за гъвкавост 
от държава членка, ако не са изпълнени 
условията съгласно настоящата 
директива.

__________________ __________________
21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно намаляването 

21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно намаляването 
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на съдържанието на сяра в определени 
течни горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 
11.5.1999 г., стр. 13).

на съдържанието на сяра в определени 
течни горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 
11.5.1999 г., стр. 13).

22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

Or. en

Обосновка

С цел намаляването на емисиите в национален план да стане задължително за 2025 г.

Изменение 34
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното постигане 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите и на 
междинните нива на емисиите, 
държавите членки следва да имат право 
да отчитат намаляването на емисиите от 
международното морско корабоплаване, 
ако емисиите от този сектор са по-ниски 
от равнището на емисиите, което би се 
получило в резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета21. Държавите членки следва 

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното постигане 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите и на 
междинните нива на емисиите, 
държавите членки следва да имат право 
да отчитат намаляването на емисиите от 
международното морско корабоплаване, 
ако емисиите от този сектор са по-ниски 
от равнището на емисиите, което би се 
получило в резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета21. За целите на проверката на 
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също така да могат съвместно да 
спазят своите ангажименти и 
междинните нива на емисиите по 
отношение на метана (CH4) и да се 
възползват от Решение № 
406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за това22. За 
целите на проверката на съответствието 
със своите национални тавани за 
емисии, ангажименти за намаляване на 
емисиите и междинни нива на емисиите, 
държавите членки могат да приспособят 
своите национални инвентаризации на 
емисиите с оглед на по-задълбочените 
научните познания и на подобрените 
методики относно емисиите. Комисията 
може да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за гъвкавост 
от държава членка, ако не са изпълнени 
условията съгласно настоящата 
директива.

съответствието със своите национални 
тавани за емисии, ангажименти за 
намаляване на емисиите и междинни 
нива на емисиите, държавите членки 
могат да приспособят своите 
национални инвентаризации на 
емисиите с оглед на по-задълбочените 
научните познания и на подобрените 
методики относно емисиите. Комисията 
може да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за гъвкавост 
от държава членка, ако не са изпълнени 
условията съгласно настоящата 
директива.

__________________ __________________
21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно намаляването 
на съдържанието на сяра в определени 
течни горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 
11.5.1999 г., стр. 13).

21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно намаляването 
на съдържанието на сяра в определени 
течни горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 
11.5.1999 г., стр. 13).

22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението за заличаване на ангажиментите в директивата за 
намаляване на метана. Без тези ангажименти няма нужда от методи за съвместно 
изпълняване на задълженията.
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Изменение 35
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното постигане 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите и на 
междинните нива на емисиите, 
държавите членки следва да имат право 
да отчитат намаляването на емисиите от 
международното морско корабоплаване, 
ако емисиите от този сектор са по-ниски 
от равнището на емисиите, което би се 
получило в резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета21. Държавите членки следва 
също така да могат съвместно да 
спазят своите ангажименти и 
междинните нива на емисиите по 
отношение на метана (CH4) и да се 
възползват от Решение № 
406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за това22. За 
целите на проверката на съответствието 
със своите национални тавани за 
емисии, ангажименти за намаляване на 
емисиите и междинни нива на емисиите, 
държавите членки могат да приспособят 
своите национални инвентаризации на 
емисиите с оглед на по-задълбочените 
научните познания и на подобрените 
методики относно емисиите. Комисията 
може да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за гъвкавост 
от държава членка, ако не са изпълнени 
условията съгласно настоящата 
директива.

(11) С оглед да се насърчи 
икономически ефективното постигане 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите и на 
междинните нива на емисиите, 
държавите членки следва да имат право 
да отчитат намаляването на емисиите от 
международното морско корабоплаване, 
ако емисиите от този сектор са по-ниски 
от равнището на емисиите, което би се 
получило в резултат от спазването на 
установените норми в правото на 
Съюза, включително за пределното 
съдържание на сяра в горивата, 
посочено в Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета21. За целите на проверката на 
съответствието със своите национални 
тавани за емисии, ангажименти за 
намаляване на емисиите и междинни 
нива на емисиите, държавите членки 
могат да приспособят своите 
национални инвентаризации на 
емисиите с оглед на по-задълбочените 
научните познания и на подобрените 
методики относно емисиите. Комисията 
може да възрази срещу използването на 
някоя от тези възможности за гъвкавост 
от държава членка, ако не са изпълнени 
условията съгласно настоящата 
директива.
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__________________ __________________
22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

22Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно усилията на 
държавите членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 136).

21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно намаляването 
на съдържанието на сяра в определени 
течни горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 
11.5.1999 г., стр. 13).

21Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 г. относно намаляването 
на съдържанието на сяра в определени 
течни горива и за изменение на 
Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 
11.5.1999 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 
рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 
климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 
държавите членки без съответна полза за околната среда.

Изменение 36
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки следва да 
приемат и прилагат национална 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха с оглед да изпълнят 
изискванията към тях за намаляване на 
емисиите и междинните нива на 
емисиите и да допринесат ефективно за 
постигането на целите на Съюза за 
качество на въздуха. За тази цел 

(12) Държавите членки следва да 
приемат и прилагат национална 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха с оглед да изпълнят 
изискванията към тях за намаляване на 
емисиите и да допринесат ефективно за 
постигането на целите на Съюза за 
качество на въздуха. За тази цел 
държавите членки следва да вземат 
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държавите членки следва да вземат 
предвид необходимостта от намаляване 
на емисиите в зони и агломерации, 
засегнати от прекомерни концентрации 
на замърсители на въздуха и/или в 
такива, които допринасят значително за 
замърсяването на въздуха в други зони и 
агломерации, включително в съседни 
държави. За тази цел националните 
програми за контрол на замърсяването 
на въздуха следва да допринесат за 
успешното изпълнение на плановете за 
качеството на въздуха, приети съгласно 
член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета23.

предвид необходимостта от намаляване 
на емисиите в зони и агломерации, 
засегнати от прекомерни концентрации 
на замърсители на въздуха и/или в 
такива, които допринасят значително за 
замърсяването на въздуха в други зони и 
агломерации, включително в съседни 
държави. За тази цел националните 
програми за контрол на замърсяването 
на въздуха следва да допринесат за 
успешното изпълнение на плановете за 
качеството на въздуха, приети съгласно 
член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета23.

__________________ __________________
23Директива 2008/50/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 
относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа 
(ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).

23Директива 2008/50/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 
относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа 
(ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 37
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки следва да 
приемат и прилагат национална 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха с оглед да изпълнят 
изискванията към тях за намаляване на 
емисиите и междинните нива на 
емисиите и да допринесат ефективно за 
постигането на целите на Съюза за 
качество на въздуха. За тази цел 
държавите членки следва да вземат 
предвид необходимостта от намаляване 
на емисиите в зони и агломерации, 
засегнати от прекомерни концентрации 

(12) Държавите членки следва да 
приемат и прилагат национална 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха с оглед да изпълнят 
изискванията към тях за намаляване на 
емисиите и да допринесат ефективно за 
постигането на целите на Съюза за 
качество на въздуха. За тази цел 
държавите членки следва да вземат 
предвид необходимостта от намаляване 
на емисиите в зони и агломерации, 
засегнати от прекомерни концентрации 
на замърсители на въздуха и/или в 
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на замърсители на въздуха и/или в 
такива, които допринасят значително за 
замърсяването на въздуха в други зони и 
агломерации, включително в съседни 
държави. За тази цел националните 
програми за контрол на замърсяването 
на въздуха следва да допринесат за 
успешното изпълнение на плановете за 
качеството на въздуха, приети съгласно 
член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета23.

такива, които допринасят значително за 
замърсяването на въздуха в други зони и 
агломерации, включително в съседни 
държави. За тази цел националните 
програми за контрол на замърсяването 
на въздуха следва да допринесат за 
успешното изпълнение на плановете за 
качеството на въздуха, приети съгласно 
член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета23.

__________________ __________________
23Директива 2008/50/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 
относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа 
(ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).

23Директива 2008/50/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 
относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа 
(ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

С цел намаляването на емисиите в национален план да стане задължително за 2025 г.

Изменение 38
Мишел Ривази

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел намаляване на атмосферните 
емисии на NH3 и ПЧ2,5 от основните 
източници, националните програми за 
контрол на замърсяването на въздуха 
следва да включват мерки, приложими 
към селскостопанския сектор. 
Държавите членки следва да имат право 
поради специфични национални 
обстоятелства да прилагат мерки, 
различни от определените в настоящата 
директива, с еквивалентно равнище на 
екологичните показатели.

(13) С цел намаляване на атмосферните 
емисии на NH3 и ПЧ2,5 от основните 
източници по икономически 
ефективен начин, националните 
програми за контрол на замърсяването 
на въздуха следва да включват мерки, 
приложими към селскостопанския 
сектор. Държавите членки следва да 
имат право поради специфични 
национални обстоятелства да прилагат 
мерки, различни от определените в 
настоящата директива, с еквивалентно 
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равнище на екологичните показатели.

Or. en

Обосновка

В случай, че селскостопанският сектор няма да допринесе за намаляване на емисиите, 
другите сектори на икономиката, в това число промишлеността и енергийният 
сектор, ще трябва да приложат по-скъпоструващи мерки за постигане на същите 
цели в областта на околната среда.

Изменение 39
Хена Виркунен

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Настоящата директива изисква 
от държавите членки да изпълнят 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите, предвидени в 
приложение II на настоящата 
директива. Държавите членки обаче 
следва да бъдат гъвкави по отношение 
на начина, по който да изпълнят тези 
ангажименти икономически най-
ефективно. Затова мерките, 
предложени в приложение III на 
настоящата директива, следва да 
бъдат разглеждани като насоки.

Or. en

Изменение 40
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед на естеството и размера на 
измененията, които следва да бъдат 
внесени в Директива 2001/81/ЕО, 
въпросната директива следва да бъде 
заменена, за да се повиши правната 
сигурност, яснотата и прозрачността на 
законодателството, както и да се 
опрости то. С цел да се осигури 
непрекъснатост на процеса на 
подобряване на качеството на въздуха, 
държавите членки следва да се 
съобразяват с националните тавани за 
емисии, определени в Директива 
2001/81/ЕО, докато през 2020 г. станат 
приложими новите национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, предвидени в настоящата 
директива.

(24) С оглед на естеството и размера на 
измененията, които следва да бъдат 
внесени в Директива 2001/81/ЕО, 
въпросната директива следва да бъде 
заменена, за да се повиши правната 
сигурност, яснотата и прозрачността на 
законодателството, както и да се 
опрости то. С цел да се осигури 
непрекъснатост на процеса на 
подобряване на качеството на въздуха, 
държавите членки следва да се 
съобразяват с националните тавани за 
емисии, определени в Директива 
2001/81/ЕО, докато през 2020 г. и 2030 г. 
станат приложими новите национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, предвидени в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Във връзка със заличаването на ангажиментите за амоняка за 2020 г., новите 
национални ангажименти за емисиите на амоняк ще започнат да се прилагат през 
2030 г., а не през 2020 г.

Изменение 41
Иван Яковчич

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Държавите кандидатки и 
потенциални кандидатки следва, 
доколкото е възможно, да приведат 
своите национални разпоредби в 
съответствие с настоящата 
директива.
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Or. en

Изменение 42
Хена Виркунен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
емисиите на замърсителите, посочени в 
приложение I, от всички съществуващи 
източници на територията на държавите 
членки, в техните изключителни 
икономически зони и зоните за контрол 
на замърсяването.

Настоящата директива се прилага за 
емисиите на замърсителите, посочени в 
приложение I, от всички съществуващи 
антропогенни източници на 
територията на държавите членки, в 
техните изключителни икономически 
зони и зоните за контрол на 
замърсяването.

Or. en

Обосновка

Обхватът трябва да бъде точен и да съответства на другите членове, като 
например член 4.

Изменение 43
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5), метан (CH4) и живак 
(Hg) в съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г., 2025 г.
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2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

и 2030 г.

Or. en

Обосновка

Приложение II трябва да бъде съответно променено. Живакът и неговите съединения 
са силно токсични за хората, особено за развиващата се нервна система. Като пара 
той бързо се абсорбира в кръвния поток при вдишване. Микробният метаболизъм на 
изхвърления живак може да създаде метилживак, добре документиран невротоксин, 
който има способността да се събира в организми и да се концентрира по 
хранителните вериги.

Изменение 44
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

1. Държавите членки ограничават 
своите годишни антропогенни емисии 
на серен диоксид (SO2), азотни оксиди 
(NOx), неметанови летливи органични 
съединения (НМЛОС), амоняк (NH3), 
прахови частици (ПЧ2,5).

Or. de

Обосновка

Метанът попада в обхвата на режима, свързан с изменението на климата, както в 
разпределянето на усилията (Effort Sharing), така и в схемата за търговия с емисии. 
Добавянето на метана тук при преразглеждането на Директивата относно НТЕ би 
представлявало двойно регулиране, което би следвало да се избягва именно с оглед на 
усилията за по-добро регулиране и регулаторна пригодност за МСП (REFIT). Би 



PE546.883v01-00 24/94 AM\1048149BG.doc

BG

трябвало да се направи и съответно изменение в приложението.

Изменение 45
Мишел Ривази

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 2030 
г., както е предвидено в приложение II.

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5), метан (CH4) и живак 
(Hg) в съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. en

(Това изменение се прилага в целия текст и предполага в приложение II да бъдат 
вписани стойности, които съответстват на базовата линия на политиката за 

климата и приближаване на разликата от 75 %.)

Обосновка

Настоящата директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на живак в 
ЕС, както се изисква от стратегията на Общността от 2005 г. във връзка с живака 
и Конвенцията от Минамата за живака, по която държавите членки и Съюзът са 
страни.

Изменение 46
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5), метан (CH4) и живак 
(Hg) в съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г., 2025 г.
и 2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. en

Обосновка

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air 
pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main 
source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant 
emissions also come from non ferrous metal industries, cement production and crematoria. 
This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will 
contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 Minamata 
Convention on Mercury, under which the EU has committed to reduce overall emissions of 
mercury into the air.

Изменение 47
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3) и прахови 
частици (ПЧ2,5) в съответствие с 
националните ангажименти за 
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ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

намаляване на емисиите, приложими от 
2020 г. и 2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. en

Обосновка

Метанът е важен парников газ и затова мерките за намаляване на свързания с него 
риск са вече включени в европейската политика в областта на климата и 
енергетиката. Включването на конкретни ангажименти за намаляване на метана в 
директивата относно НТЕ ще представлява ненужно двойно регулиране.

Изменение 48
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) в съответствие с 
националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, приложими от 
2020 г. и 2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. en

Обосновка

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 
рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 
климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 
държавите членки без съответна полза за околната среда.
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Изменение 49
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
частици (ПЧ2,5), живак (Hg) и метан 
(CH4) в съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г., 2025 г.
и 2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на живак в 
ЕС, както се изисква от стратегията на Общността от 2005 г. във връзка с живака 
и Конвенцията от Минамата за живака, по която държавите членки и Съюзът са 
страни. Също така националните ангажименти за намаляване на емисиите следва да 
бъдат задължителни и за 2025 г.

Изменение 50
Естер де Ланге

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 

1. Държавите членки ограничават, като 
минимум, своите годишни 
антропогенни емисии на серен диоксид 
(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 
летливи органични съединения 
(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 
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частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 
съответствие с националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, приложими от 2020 г. и 
2030 г., както е предвидено в 
приложение II. Ограничаването на 
неметанови съединения (НМЛОС) и 
метан (CH4) трябва да се постави в 
по-широкия контекст на 
намаляването на емисиите на 
парникови газове.

Or. nl

Изменение 51
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими 
мерки, неводещи до прекомерни 
разходи, за да ограничат своите 
антропогенни емисии на SO2, NOx, 
НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4 за 2025 г. 
Нивата на изброените емисии се 
определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между 
нивата на емисиите за 2020 г. и 
съответните нива, определени с 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

заличава се

Когато емисиите за 2025 г. не могат 
да се ограничат в съответствие с 
определената крива, държавите 
членки обясняват причините за това 
в докладите си, подадени до 
Комисията, в съответствие с член 9.

Or. en
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Обосновка

Следствие от изменения чл. 4, ал. 1. т.е. националните ангажименти за намаляване на 
емисиите следва да бъдат задължителни и за 2025 г.

Изменение 52
Хена Виркунен, Кришианис Каринш

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими 
мерки, неводещи до прекомерни 
разходи, за да ограничат своите 
антропогенни емисии на SO2, NOx, 
НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4 за 2025 г. 
Нивата на изброените емисии се 
определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между 
нивата на емисиите за 2020 г. и 
съответните нива, определени с 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.
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Изменение 53
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими 
мерки, неводещи до прекомерни 
разходи, за да ограничат своите 
антропогенни емисии на SO2, NOx, 
НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4 за 2025 г. 
Нивата на изброените емисии се 
определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между 
нивата на емисиите за 2020 г. и 
съответните нива, определени с 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

заличава се

Or. en

Изменение 54
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими 
мерки, неводещи до прекомерни 
разходи, за да ограничат своите 
антропогенни емисии на SO2, NOx, 
НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4 за 2025 г. 
Нивата на изброените емисии се 
определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между 
нивата на емисиите за 2020 г. и 

заличава се
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съответните нива, определени с 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

Or. en

Обосновка

С цел намаляването на емисиите в национален план да стане задължително за 2025 г.

Изменение 55
Мишел Ривази

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и 
CH4 за 2025 г. Нивата на изброените 
емисии се определят въз основа на 
продадените горива, посредством 
линейна крива на намалението, 
установена между нивата на 
емисиите за 2020 г. и съответните 
нива, определени с ангажиментите за 
намаляване на емисиите за 2030 г.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
за да ограничат своите антропогенни 
емисии на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, 
ПЧ2,5, метан (CH4) и живак (Hg) за 
2025 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. en

Изменение 56
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и 
CH4 за 2025 г. Нивата на изброените 
емисии се определят въз основа на 
продадените горива, посредством 
линейна крива на намалението, 
установена между нивата на емисиите за 
2020 г. и съответните нива, определени 
с ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки се 
стремят да предприемат всички 
необходими мерки, неводещи до 
прекомерни разходи, за да ограничат 
своите антропогенни емисии на SO2, 
NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 за 2025 г., 
съгласно линейна крива на 
намалението, установена между нивата 
на емисиите за 2020 г. и съответните 
нива, определени с ангажиментите за 
намаляване на емисиите за 2030 г.

Or. en

Обосновка

Граничната точка за 2025 г. не е достатъчно гъвкава, за да позволи на държавите 
членки да следват различни траектории за постигане на таваните през 2030 г. 
Държавите членки следва да имат възможност да избират най-подходящия път за 
минимизиране на разходите. Изискванията следва да са съобразени с изискванията за 
докладване по силата на Протокола от Гьотеборг, които позволяват на страните да 
докладват емисиите въз основа или на продадените, или на използваните горива.

Изменение 57
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и 
CH4 за 2025 г. Нивата на изброените 
емисии се определят въз основа на 

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС и ПЧ2,5 за 2025 г. 
Нивата на изброените емисии се 
определят въз основа на продадените 
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продадените горива, посредством 
линейна крива на намалението, 
установена между нивата на емисиите за 
2020 г. и съответните нива, определени 
с ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между нивата 
на емисиите за 2020 г. и съответните 
нива, определени с ангажиментите за 
намаляване на емисиите за 2030 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение е във връзка с изменението за заличаване на ангажиментите за 
намаляване на амоняка за 2020 г.

Изменение 58
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато емисиите за 2025 г. не могат 
да се ограничат в съответствие с 
определената крива, държавите 
членки обясняват причините за това 
в докладите си, подадени до 
Комисията, в съответствие с член 9.

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел намаляването на емисиите в национален план да стане задължително за 2025 г.

Изменение 59
Хена Виркунен, Кришианис Каринш

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато емисиите за 2025 г. не могат 
да се ограничат в съответствие с 
определената крива, държавите 
членки обясняват причините за това 
в докладите си, подадени до 
Комисията, в съответствие с член 9.

заличава се

Or. en

Обосновка

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Изменение 60
Мишел Ривази

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато емисиите за 2025 г. не могат 
да се ограничат в съответствие с 
определената крива, държавите 
членки обясняват причините за това 
в докладите си, подадени до 
Комисията, в съответствие с член 9.

заличава се

Or. en

(Свързано с изменението на предишния параграф.)
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Изменение 61
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато емисиите за 2025 г. не могат 
да се ограничат в съответствие с 
определената крива, държавите 
членки обясняват причините за това 
в докладите си, подадени до 
Комисията, в съответствие с член 9.

заличава се

Or. en

Изменение 62
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните емисии не се отчитат за 
целите на спазването на 
изискванията на параграфи 1 и 2:

заличава се

а) емисиите от въздухоплавателни 
средства извън цикъла на излитане и 
кацане;

б) емисиите на Канарските острови, 
френските отвъдморски 
департаменти, Мадейра и Азорските 
острови;

в) емисиите от националното морско 
корабоплаване до и от териториите, 
посочени в буква б);

г) емисиите от международното 
морско корабоплаване, без да се 
засягат разпоредбите на член 5, 
параграф 1.
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Or. en

Изменение 63
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4

за 2025 г. Нивата на изброените емисии 
се определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между нивата 
на емисиите за 2020 г. и съответните 
нива, определени с ангажиментите за 
намаляване на емисиите за 2030 г.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4

за 2025 г. Нивата на изброените емисии 
се определят въз основа на продадените 
и изразходваните горива, посредством 
линейна крива на намалението, 
установена между нивата на емисиите за 
2020 г. и съответните нива, определени 
с ангажиментите за намаляване на 
емисиите за 2030 г.

Or. de

Обосновка

Съгласно действащата Директива 2001/81/ЕО и допълнителните правила за 
мониторинг съществуват възможности за гъвкавост при отчитането на 
продадените горива (fuel used). Те следва да останат достъпни и в новата директива, 
тъй като за определянето на мерките за територията на държавите членки 
същественият референтен показател са изразходваните горива.

Изменение 64
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на Без да се засягат разпоредбите на 
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параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4

за 2025 г. Нивата на изброените емисии 
се определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между нивата 
на емисиите за 2020 г. и съответните 
нива, определени с ангажиментите за 
намаляване на емисиите за 2030 г.

параграф 1, държавите членки 
предприемат всички необходими мерки, 
неводещи до прекомерни разходи, за да 
ограничат своите антропогенни емисии 
на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 за 
2025 г. Нивата на изброените емисии се 
определят въз основа на продадените 
горива, посредством линейна крива на 
намалението, установена между нивата 
на емисиите за 2020 г. и съответните 
нива, определени с ангажиментите за 
намаляване на емисиите за 2030 г.

Or. de

Обосновка

Метанът попада в обхвата на режима, свързан с изменението на климата, както в 
разпределянето на усилията (Effort Sharing), така и в схемата за търговия с емисии. 
Добавянето на метана тук при преразглеждането на Директивата относно НТЕ би 
представлявало двойно регулиране, което би следвало да се избягва именно с оглед на 
усилията за по-добро регулиране и регулаторна пригодност за МСП (REFIT). Би 
трябвало да се направи и съответно изменение в приложението.

Изменение 65
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Мерките за гъвкавост рискуват да понижат защитата на околната среда и 
здравето, както и приложимостта на Директивата.

Изменение 66
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед спазване на междинните 
нива на емисиите, определени за 2025 
г. в съответствие с член 4, параграф 
2, и на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, посочени в 
приложение II, приложими от 2030 г. 
нататък за NOx, SO2 и ПЧ2,5, 
държавите членки могат да приспаднат 
намалението на емисиите на NOx, SO2 и 
ПЧ2,5, постигнато от международното 
морско корабоплаване, емисиите на 
NOx, SO2 и ПЧ2,5, отделени от други 
източници през същата година, при 
условие че отговарят на следните 
условия:

1. С оглед спазване на националните 
ангажименти за намаляване на 
емисиите, посочени в приложение II, 
приложими от 2025 г. и 2030 г. нататък 
за NOx, SO2 и ПЧ2,5, държавите членки 
могат да приспаднат намалението на 
емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5, 
постигнато от международното морско 
корабоплаване, емисиите на NOx, SO2 и 
ПЧ2,5, отделени от други източници през 
същата година, при условие че 
отговарят на следните условия:

Or. en

Обосновка

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Изменение 67
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед спазване на междинните нива 
на емисиите, определени за 2025 г. в 
съответствие с член 4, параграф 2, и на 

1. С оглед на междинните нива на
емисиите, определени за 2025 г. в 
съответствие с член 4, параграф 2, и на 
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националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, посочени в 
приложение II, приложими от 2030 г. 
нататък за NOx, SO2 и ПЧ2,5, държавите 
членки могат да приспаднат 
намалението на емисиите на NOx, SO2 и 
ПЧ2,5, постигнато от международното 
морско корабоплаване, емисиите на 
NOx, SO2 и ПЧ2,5, отделени от други 
източници през същата година, при 
условие че отговарят на следните 
условия:

националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, посочени в 
приложение II, приложими от 2030 г. 
нататък за NOx, SO2 и ПЧ2,5, държавите 
членки могат да поискат от 
Комисията, съгласно обща за целия 
ЕС възможност за гъвкавост, 
промяна на своята цел за намаляване 
за съответни замърсители, при 
условие че чрез по-разходоефективни 
мерки в други държави членки се 
намаляват по-ефективно в рамките 
на целия Съюз замърсяването на 
въздуха и неговите вредни 
въздействия върху здравето на хората 
и околната среда. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 13 за 
изработване на методи и критерии, 
както и за вземане на решения 
относно това уравняващо отчитане. 
Държавите членки могат да
приспаднат намалението на емисиите на 
NOx, SO2 и ПЧ2,5, постигнато от 
международното морско корабоплаване, 
емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5, отделени 
от други източници през същата година, 
при условие че отговарят на следните 
условия:

Or. de

Обосновка

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen 
Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne 
zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte 
Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen 
Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB 
nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund 
verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur 
Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission 
beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von 
delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) 
zugeteilt. In Kombination mit dem IIASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch 
verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM2,5) in Form von 
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Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Изменение 68
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат 
съвместно да изпълняват своите 
ангажименти за намаляване на 
емисиите на метан и за междинните 
нива на емисиите, посочени в 
приложение II, при условие че 
отговарят на следните условия:

заличава се

а) те спазват всички приложими 
изисквания и условия съгласно 
законодателството на Съюза, 
включително съгласно Решение 
№ 406/2009/EC на Европейския 
парламент и на Съвета;

б) те са приели и приложили 
ефективни разпоредби, за да 
гарантират правилното 
осъществяване на съвместното 
изпълнение.

Or. de

Обосновка

Ако бъде успешно избегнато двойното регулиране на метана в настоящата 
директива, този параграф трябва да бъде заличен. Метанът попада в обхвата на 
режима, свързан с изменението на климата, както в разпределянето на усилията 
(Effort Sharing), така и в схемата за търговия с емисии. Добавянето на метана тук 
при преразглеждането на Директивата относно НТЕ би представлявало двойно 
регулиране, което би следвало да се избягва именно с оглед на усилията за по-добро 
регулиране и регулаторна пригодност за МСП (REFIT).

Изменение 69
Марек Юзеф Грубарчик



AM\1048149BG.doc 41/94 PE546.883v01-00

BG

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат 
съвместно да изпълняват своите 
ангажименти за намаляване на 
емисиите на метан и за междинните 
нива на емисиите, посочени в 
приложение II, при условие че 
отговарят на следните условия:

заличава се

а) те спазват всички приложими 
изисквания и условия съгласно 
законодателството на Съюза, 
включително съгласно Решение 
№ 406/2009/EC на Европейския 
парламент и на Съвета;

б) те са приели и приложили 
ефективни разпоредби, за да 
гарантират правилното 
осъществяване на съвместното 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

Метанът се премахва от обхвата на предложената директива, за да се избегне 
дублиране със законодателството за изменението на климата.

Изменение 70
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат 
съвместно да изпълняват своите 
ангажименти за намаляване на 
емисиите на метан и за междинните 
нива на емисиите, посочени в 

заличава се
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приложение II, при условие че 
отговарят на следните условия:

а) те спазват всички приложими 
изисквания и условия съгласно 
законодателството на Съюза, 
включително съгласно Решение 
№ 406/2009/EC на Европейския 
парламент и на Съвета;

б) те са приели и приложили 
ефективни разпоредби, за да 
гарантират правилното 
осъществяване на съвместното 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

Във връзка със заличаването на ангажиментите в директивата за намаляване на 
метана. Без тези ангажименти няма нужда от методи за съвместно изпълняване на 
задълженията.

Изменение 71
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да внесат 
изменения в националните 
инвентаризации на годишните емисии 
на SO2, NOx, NH3, НМЛОС и ПЧ2,5

съгласно приложение ІV, когато 
прилагането на усъвършенствани, 
актуализирани съгласно научните 
познания методи за инвентаризация на 
емисиите би довело до несъответствие с 
техните национални ангажименти за 
намаляване на емисиите или 
междинните нива на емисиите.

3. Държавите членки могат да внесат 
изменения в националните 
инвентаризации на годишните емисии 
на SO2, NOx, NH3, НМЛОС и ПЧ2,5

съгласно приложение ІV, когато 
прилагането на усъвършенствани, 
актуализирани съгласно научните 
познания методи за инвентаризация на 
емисиите би довело до несъответствие с 
техните национални ангажименти за 
намаляване на емисиите или 
междинните нива на емисиите.

Държавите членки могат да се 
отклоняват от националните 
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ангажименти за намаляване на 
емисиите, посочени в приложение ІІ, 
приложими от 2030 г. нататък, в 
степента, в която са се променили 
техническите и икономическите 
фактори, послужили за основа за 
първоначалното изчисляване на 
целите.

Държавите членки съобщават на 
Комисията причините за 
отклонението от целите и подават 
искане за прехвърляне на кредити. 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 13 за 
изработване на методи и критерии, 
както и за вземане на решения 
относно прехвърлянето на кредити за 
намаляване на емисиите.

Or. de

Обосновка

Следва да се извади поука от грешките в миналото да се определят цели въз основа на 
несбъднали се сценарии. Когато прогнозите за емисиите, емисионните фактори, 
както и икономическите или техническите условия се променят съществено, трябва 
да има възможност за промяна на целта за отделен замърсител и държава членка. 
Такава възможност се предлага тук и чрез нея (в съчетание с изменението на член 5, 
параграф 1 относно механизма за гъвкавост във връзка с горещи точки (hotspots) не 
следва да се осуетява постигането на общите европейски цели.

Изменение 72
Хена Виркунен, Кришианис Каринш

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако през дадена година някоя 
държава членка установи, че не може 
да спази задълженията за намаляване 
на емисиите, определени в 
приложение II, тя може да изпълни 
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тези ангажименти чрез осредняване 
на своите национални годишни 
емисии за съответната година и на 
една или две години, предшестващи 
въпросната година, при условие че 
тази средна стойност не надвишава 
нейното задължение.

Or. en

Обосновка

През дадена конкретна година някои емисии могат да бъдат значително повлияни от 
външни условия, като например студени атмосферни условия през зимния период или 
сухо време през летния период. Тези условия например могат да доведат до изменения 
в търсенето на електроенергия и топлинна енергия и възможности за използване на 
производство без емисии. Възможността да се използва осреднена стойност 
компенсира тези годишни колебания.

Изменение 73
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки приемат 
национална програма за контрол на 
въздуха, за да изпълнят 
дългосрочните цели на Съюза за 
качество на въздуха, подкрепени от 
насоките на Световната здравна 
организация и целите на Съюза за 
опазване на биологичното 
разнообразие и екосистемите до 
2030 г.

Or. en

Обосновка

Националните програми за контрол върху замърсяването на въздуха следва да бъдат 
основният инструмент, водещ до постигането на целите на ЕС за качество на 
въздуха, поставени в Седмата програма за действие за околната среда, т.е. 
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постигането на „равнище на качество на въздуха, което да не поражда значителни 
отрицателни въздействия върху здравето на човека и околната среда, както и рискове 
за тях“.

Изменение 74
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вземат под внимание 
необходимостта от намаляване на 
емисиите на замърсители на въздуха с 
оглед да се постигне съответствие с 
целите за качество на въздуха на 
тяхната територия и, когато е уместно, в 
съседни държави членки;

б) гарантират приемането на мерки 
за намаляване на емисиите на 
замърсители на въздуха, с оглед да се 
постигне съответствие със 
стандартите на СЗО на тяхната 
територия и когато е уместно, в съседни 
държави членки;

Or. en

Обосновка

Националните програми за контрол върху замърсяването на въздуха следва да бъдат 
основният инструмент, водещ до постигането на целите на ЕС за качество на 
въздуха, поставени в Седмата програма за действие за околната среда, т.е. 
постигането на „равнище на качество на въздуха, което да не поражда значителни 
отрицателни въздействия върху здравето на човека и околната среда, както и рискове 
за тях“.

Изменение 75
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приоритетно предприемат мерки за 
намаляване на емисиите на сажди, 
когато вземат мерки за изпълнение на 
своите национални ангажименти за 

в) приоритетно предприемат мерки за 
намаляване на емисиите, когато вземат 
мерки за изпълнение на своите 
национални ангажименти за намаляване 
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намаляване на емисиите на ПЧ2,5; на емисиите на ПЧ2,5;

Or. en

Обосновка

Включването на саждите в обхвата на директивата би занижило задължения 
съгласно съществуващото международно законодателство в областта на климата.

Изменение 76
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки включват, 
доколкото е необходимо, мерки за 
намаляване на емисиите съгласно част 1 
от приложение III или мерки с 
равностоен ефект върху околната среда, 
за да изпълнят съответните национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите.

Държавите членки могат да включват 
мерки за намаляване на емисиите 
съгласно част 1 от приложение III или 
мерки с равностоен ефект върху 
околната среда, за да изпълнят 
съответните национални ангажименти 
за намаляване на емисиите.

Or. en

Обосновка

В част 1 от приложение ІІІ са посочени мерки, които могат да бъдат включвани в 
националните програми за контрол на замърсяването на въздуха. Тя е предназначена 
да служи само като насоки и оставя свобода за действие на държавите членки да 
изберат мерките, чрез които ще се постигне исканото намаляване на емисиите. 
Текстът на този член трябва да бъде съгласуван.

Изменение 77
Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки включват, 
доколкото е необходимо, мерки за 
намаляване на емисиите съгласно част 1 
от приложение III или мерки с 
равностоен ефект върху околната среда, 
за да изпълнят съответните национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите.

Държавите членки включват мерки за 
намаляване на емисиите съгласно част 1 
от приложение III или мерки с 
равностоен ефект върху околната среда, 
за да изпълнят съответните национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите.

Or. es

Изменение 78
Мишел Ривази

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки включват, 
доколкото е необходимо, мерки за 
намаляване на емисиите съгласно част 1 
от приложение III или мерки с 
равностоен ефект върху околната среда, 
за да изпълнят съответните национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите.

Държавите членки включват мерки за 
намаляване на емисиите съгласно част 1 
от приложение III или мерки с 
равностоен ефект върху околната среда, 
за да изпълнят съответните национални 
ангажименти за намаляване на 
емисиите.

Or. en

Изменение 79
Хена Виркунен, Кришианис Каринш

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националната програма за контрол на 
замърсяването на въздуха се 
актуализира на всеки две години.

3. Националната програма за контрол на 
замърсяването на въздуха се 
актуализира на всеки четири години.
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Or. en

Обосновка

В предложението се изисква програмите да се актуализират на всеки две години. 
Периодът между преразглежданията е твърде кратък и би могъл да се окаже 
неефективен и скъп както за компетентните органи, така и за заинтересованите 
страни. Освен това актуализирането на програмите не следва да бъде систематичен 
основен преглед, а само да се прилага за замърсител(и), за кой(и)то може да не са 
изпълнени ангажиментите за намаляване на емисиите.

Изменение 80
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националната програма за контрол на 
замърсяването на въздуха се 
актуализира на всеки две години.

3. Националната програма за контрол на 
замърсяването на въздуха се 
актуализира на всеки четири години.

Or. en

Изменение 81
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засяга параграф 3, 
политиките и мерките за намаляване на 
емисиите, съдържащи се в националната 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха, се актуализират в срок от 
12 месеца във всеки от следните случаи:

4. Без да се засяга параграф 3, 
политиките и мерките за намаляване на 
емисиите, съдържащи се в националната 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха, се актуализират в срок от 
24 месеца във всеки от следните случаи:

Or. en
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Обосновка

Предвид необходимото време за актуализиране на план следва да има срок от 2 години 
за актуализиране на план, когато директивата не е спазена.

Изменение 82
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засяга параграф 3, 
политиките и мерките за намаляване на 
емисиите, съдържащи се в националната 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха, се актуализират в срок от 
12 месеца във всеки от следните 
случаи:

4. Без да се засяга параграф 3, 
политиките и мерките за намаляване на 
емисиите, съдържащи се в националната 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха, се актуализират в срок от 
12 месеца, когато:

Or. en

Изменение 83
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако държавите членки решат да се 
възползват от някоя от 
възможностите за гъвкавост, 
посочени в член 5.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост).
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Изменение 84
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки се допитват, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза, до 
обществеността и компетентните 
органи, които поради своите 
специфични екологични отговорности в 
областта на замърсяването на въздуха, 
качеството и управлението на всички 
равнища вероятно имат отношение към 
изпълнението на националната 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха, относно проекта за такава 
програма и всички съществени
актуализации преди тяхното 
финализиране. Когато е необходимо, се
осигурява провеждането на 
трансгранични консултации в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза.

5. Държавите членки се допитват, в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза, до членове 
на обществеността и онези 
компетентни органи, които поради 
своите специфични екологични 
отговорности в областта на 
замърсяването на въздуха, качеството и 
управлението на всички равнища 
вероятно имат отношение към 
изпълнението на националната 
програма за контрол на замърсяването 
на въздуха, относно проекта за такава 
програма и всички актуализации преди 
тяхното финализиране. Осигурява се
провеждането на трансгранични 
консултации в съответствие с 
приложимото законодателство на 
Съюза.

Or. en

Изменение 85
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че членовете на обществеността 
имат достъп до съдебни процедури за 
обжалване на законността по 
същество или по процедура на всяко 
действие или бездействие на частни 
лица или публични органи, които 
противоречат на разпоредби от 
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настоящата директива. Тези 
процедури предвиждат подходящи и 
ефективни средства за правна 
защита, включително налагането на 
съдебна възбрана, когато е 
целесъобразно, и са честни, 
справедливи, своевременни и не са 
възпрепятстващо скъпи.

Or. en

Обосновка

За да се подобри приложимостта на Директивата относно НТЕ и да се гарантира 
участието на обществеността, е нужно да се добави изрично правото на достъп до 
правосъдие за граждани и НПО.

Изменение 86
Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията улеснява изготвянето и 
изпълнението на програмите, когато е 
необходимо, чрез обмен на добри 
практики.

6. Комисията улеснява изготвянето и 
изпълнението на програмите чрез обмен 
на добри практики.

Or. es

Изменение 87
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да изготвят и 
ежегодно да актуализират националните 
инвентаризации на емисии за 

Държавите членки изготвят и ежегодно 
актуализират националните 
инвентаризации на емисии за 
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замърсителите, посочени в таблица Б от 
приложение I, в съответствие с 
формулираните в нея изисквания.

замърсителите, посочени в таблица Б от 
приложение I, в съответствие с 
формулираните в нея изисквания.

Or. en

Изменение 88
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки, които 
прилагат гъвкавост съгласно член 5, 
параграф 1, включват следната 
информация в информационния 
доклад за инвентаризацията за 
съответната година:

заличава се

а) количеството на емисиите на NOx, 
SO2 и ПЧ2,5, които биха били 
наблюдавани при отсъствието на 
зона за контрол на емисиите;

б) равнището на намаленията на 
емисиите, постигнато в частта на 
държавата членка от зоната за 
контрол на емисиите в съответствие 
с член 5, параграф 1, буква в);

в) степента, в която те прилагат 
тази гъвкавост;

г) всички допълнителни данни, 
считани от държавите членки за 
уместни, за да може Комисията, със 
съдействието на Европейската 
агенция за околната среда, да извърши 
пълна оценка на условията, при които 
е приложена гъвкавостта.

Or. en
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Обосновка

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост).

Изменение 89
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, избрали да се 
възползват от гъвкавостта съгласно 
член 5, параграф 2, предоставят 
отделен доклад, който дава 
възможност на Комисията да 
извърши преглед и оценка дали са 
изпълнени изискванията на 
посочената разпоредба.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост).

Изменение 90
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, избрали да се 
възползват от гъвкавостта съгласно 
член 5, параграф 2, предоставят 
отделен доклад, който дава 
възможност на Комисията да 
извърши преглед и оценка дали са 
изпълнени изискванията на 
посочената разпоредба.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Метанът се премахва от обхвата на предложената директива, за да се избегне 
дублиране със законодателството за изменението на климата.

Изменение 91
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки, избрали да се 
възползват от гъвкавостта съгласно 
член 5, параграф 3, включват 
информацията, посочена в част 4 от 
приложение IV, в информационния 
доклад за инвентаризацията за 
съответната година, за да може 
Комисията да извърши преглед и 
оценка дали са изпълнени 
изискванията на посочената 
разпоредба.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вследствие на заличаването на член 5 (възможности за гъвкавост).

Изменение 92
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват, 
когато е възможно, мониторинга на 

1. Държавите членки осигуряват 
мониторинга на вредните въздействия 
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вредните въздействия на замърсяването 
на въздуха върху екосистемите в 
съответствие с изискванията, посочени в 
приложение V.

на замърсяването на въздуха върху 
екосистемите в съответствие с 
изискванията, посочени в 
приложение V.

Or. en

Изменение 93
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки координират, 
когато е целесъобразно, мониторинга 
на въздействията на замърсяването на 
въздуха с други програми за 
мониторинг, създадени по силата на 
законодателството на Съюза, 
включително Директива 2008/50/ЕО и 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета30.

2. Държавите членки координират 
мониторинга на въздействията на 
замърсяването на въздуха с други 
програми за мониторинг, създадени по 
силата на законодателството на Съюза, 
включително Директива 2008/50/ЕО и 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета30.

__________________ __________________
30 Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
(ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

30 Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
(ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 94
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят на Държавите членки предоставят на 
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Комисията своята национална програма 
за контрол на замърсяването на въздуха 
[в срок от три месеца от датата, 
посочена в член 17 — датата се въвежда 
от Службата за публикации на 
Европейския съюз], а също и нейните 
актуализации — на всеки две години 
след тази дата.

Комисията своята национална програма 
за контрол на замърсяването на въздуха 
[в срок от три месеца от датата, 
посочена в член 17 — датата се въвежда 
от Службата за публикации на 
Европейския съюз], а също и нейните 
актуализации — на всеки четири
години след тази дата.

Or. en

Обосновка

Предвид степента на сложност на националните програми за контрол на 
замърсяването на въздуха е важно държавите членки да разполагат с достатъчно 
време за извършване на актуализация.

Изменение 95
Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадена национална програма за 
контрол на замърсяването на въздуха се 
актуализира съгласно член 6, 
параграф 4, съответната държава членка 
информира Комисията за това в срок от 
два месеца.

Когато дадена национална програма за 
контрол на замърсяването на въздуха се 
актуализира съгласно член 6, 
параграф 4, съответната държава членка 
информира Комисията за това в срок от 
един месец.

Or. es

Изменение 96
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки докладват заличава се
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своите национални емисии и прогнози 
за CH4 в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета31.

__________________
31 Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 г. относно механизъм 
за мониторинг и докладване на 
емисиите на парникови газове и за 
докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, 
на национално равнище и на 
равнището на Съюза и отмяна на 
Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 
18.6.2013 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Във връзка със заличаването в директивата на ангажиментите за намаляване на 
метана. Без поети ангажименти няма нужда от докладване на емисиите на метан и 
прогнози за метана в контекста на Директивата относно НТЕ.

Изменение 97
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки докладват 
своите национални емисии и прогнози 
за CH4 в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета31.

заличава се

__________________
31 Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 г. относно механизъм 
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за мониторинг и докладване на 
емисиите на парникови газове и за 
докладване на друга информация, 
свързана с изменението на климата, 
на национално равнище и на 
равнището на Съюза и отмяна на 
Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 
18.6.2013 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 
рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 
климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 
държавите членки без съответна полза за околната среда.

Изменение 98
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички случаи Комисията 
докладва за 2025 г. в съответствие с 
указаното по-горе, като 
същевременно включва информация за 
постигането на междинните нива на 
емисиите, посочени в член 4, 
параграф 2, както и за евентуалните 
причини за непостигането им. Тя 
определя необходимостта от 
допълнителни действия, като 
същевременно отчита въздействието 
от прилагането по сектори.

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел намаляването на емисиите в национален план да стане задължително за 2025 г.
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Изменение 99
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички случаи Комисията докладва 
за 2025 г. в съответствие с указаното по-
горе, като същевременно включва 
информация за постигането на
междинните нива на емисиите, 
посочени в член 4, параграф 2, както и 
за евентуалните причини за
непостигането им. Тя определя 
необходимостта от допълнителни 
действия, като същевременно отчита 
въздействието от прилагането по 
сектори.

При всички случаи Комисията докладва 
за 2020 г. и 2025 г. в съответствие с 
указаното по-горе, като същевременно 
включва информация за изпълнението
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, посочени в 
член 4, параграф 1, както и за 
евентуалните причини за
неизпълнението им. Тя определя 
необходимостта от допълнителни 
действия, като същевременно отчита 
въздействието от прилагането по 
сектори.

Or. en

Обосновка

Следствие от изменения член 4, параграф 1, т.е. националните ангажименти за 
намаляване на емисиите следва да бъдат задължителни и за 2025 г.

Изменение 100
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладите, посочени в параграф 1,
могат да включват оценка на 
въздействието върху околната среда и 
на социално-икономическото 
въздействие на настоящата директива.

2. Докладите, посочени в параграф 1, 
включват оценка на въздействието 
върху околната среда и на социално-
икономическото въздействие на 
настоящата директива.



PE546.883v01-00 60/94 AM\1048149BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че въздействието върху околната среда и социално-
икономическото въздействие на настоящата директива са задълбочено проучени.

Изменение 101
Хена Виркунен

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладите, посочени в параграф 1,
могат да включват оценка на 
въздействието върху околната среда и 
на социално-икономическото 
въздействие на настоящата директива.

2. Докладите, посочени в параграф 1, 
включват оценка на въздействието 
върху околната среда и на социално-
икономическото въздействие на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието върху околната среда и на социално-икономическото 
въздействие следва да бъде задължителна.

Изменение 102
Хосе Бланко Лопес

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладите, посочени в параграф 1,
могат да включват оценка на 
въздействието върху околната среда и 
на социално-икономическото 
въздействие на настоящата директива.

2. Докладите, посочени в параграф 1, 
включват оценка на въздействието 
върху околната среда и на социално-
икономическото въздействие на 
настоящата директива.

Or. es
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Изменение 103
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладите, посочени в параграф 1,
могат да включват оценка на 
въздействието върху околната среда и 
на социално-икономическото 
въздействие на настоящата директива.

2. Докладите, посочени в параграф 1, 
включват оценка на въздействието 
върху околната среда и на социално-
икономическото въздействие на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 104
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Преглед

Комисията прави преглед на 
националните тавани за емисии, 
определени в настоящата директива 
във връзка с ограниченията в 
Директивата за средните горивни 
инсталации (2015/ХХХХ/ЕС), 
едновременно с прегледа на целите в 
областта на климата и 
енергетиката за 2030 г.

Or. en

Изменение 105
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въздействията на емисиите върху 
околната среда и здравето чрез 
препратка към ключови показатели, 
включително годишен брой на 
преждевременните смъртни случаи, 
хоспитализациите, неотработените 
дни, загубите на реколта, щетите по 
сгради и вредите на екосистеми и при 
възможност, свързаните с тях 
разходи;

Or. en

Обосновка

Обществеността трябва да бъде информирана за въздействието на емисиите върху 
околната среда и здравето чрез препратка към ключови и чувствителни показатели.

Изменение 106
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 7, член 7, 
параграф 9 и член 8, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящата директива.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграфи 1 и 3, 
член 6, параграф 7, член 7, параграф 9 и 
член 8, параграф 3, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Техническо допълнение с цел прилагане на изменението на член 5, параграфи 1 и 3 
относно двете предложени там допълнителни възможности за гъвкавост.
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Изменение 107
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива най-късно до 
[осемнадесет месеца след влизането ѝ в 
сила — датата се въвежда от Службата 
за публикации на Европейския съюз].

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
настоящата директива най-късно до 
[двадесет и четири месеца след 
влизането ѝ в сила — датата се въвежда 
от Службата за публикации на 
Европейския съюз].

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че държавите членки имат достатъчно време за пълно 
транспониране на директивата в своите национални правни системи.

Изменение 108
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) член 1 и приложение I — до 
31 декември 2019 г.;

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 
2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven 
Gestaltung desWirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah 
und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven 
EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) 
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gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis 
zum Ende der Umsetzungsfristdieser RL ist hingegen legistisch gerechtfertigt.

Изменение 109
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Приложение I – раздел А – ред 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи национални емисии по 
категории източници

заличава се

- CH4

Годишно — от 2005 г. до годината на 
докладване минус 2 (X–2)

15/02****

Or. en

Обосновка

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън
рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 
климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 
държавите членки без съответна полза за околната среда.

Изменение 110
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Приложение I – раздел В – ред 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прогнозни емисии по обобщени 
категории източници

заличава се

- CH4

15/03

Or. en
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Обосновка

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 
рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 
климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 
държавите членки без съответна полза за околната среда.

Изменение 111
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица а

Текст, предложен от Комисията

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
България 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Чешка 
република 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Дания 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Германия 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Естония 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Гърция 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Испания 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Франция 55 % 78 % 50 % 70 % 43% 50 %
Хърватия 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Ирландия 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Италия 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Кипър 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Латвия 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Литва 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Люксембур
г 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Унгария 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Малта 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Нидерланд
ия 28 %

59 %
45 %

68 %
8 %

34 %

Австрия 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Полша 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Португалия 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
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Румъния 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Словения 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Словакия 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Финландия 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Швеция 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Обединено 
кралство 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ЕС 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Изменение

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За 
всяка 

година 
от 

2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2025 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
България 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Чешка 
република 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 %

58 %

Дания 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Германия 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Естония 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Гърция 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Испания 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Франция 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Хърватия 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Ирландия 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Италия 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Кипър 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Латвия 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Литва 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Люксембур
г 34 % 46 %

48 %
43% 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Унгария 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Малта 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Нидерланд
ия 28 % 57 %

61 %
45 % 67 %

72 %
8 % 35 %

37 %

Австрия 26 % 53 % 57 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Полша 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Португалия 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Румъния 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Словения 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Словакия 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Финландия 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Швеция 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Обединено 
кралство 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

ЕС 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Обосновка

Националните ангажименти за намаляване на емисиите следва да бъдат 
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задължителни и за 2025 г. Предоставените в таблицата данни за ангажиментите 
съответно за 2025 г. и за 2030 г. са взети от „Качество на въздуха: допълваща оценка 
на въздействието относно взаимодействията между политиката на ЕС за качество 
на въздуха и политиката в областта на климата и енергетиката“, извършена от 
Службата на ЕП за парламентарни изследвания.

Изменение 112
Мишел Ривази

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица а

Текст, предложен от Комисията

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %

България 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Чешка 
република 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Дания 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Германия 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Естония 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Гърция 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Испания 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Франция 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Хърватия 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Ирландия 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Италия 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Кипър 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Латвия 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Литва 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Люксембур
г 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Унгария 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Малта 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Нидерланд
ия 28 %

59 %
45 %

68 %
8 %

34 %
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Австрия 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Полша 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Португалия 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Румъния 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Словения 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Словакия 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Финландия 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Швеция 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Обединено 
кралство 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ЕС 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Изменение

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 
годин
а от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
България 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Чешка 
република 45 % 70 %

74 %
35 % 63 % 70 % 18 % 55 %

58 %

Дания 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Германия 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Естония 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Гърция 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Испания 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Франция 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Хърватия 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Ирландия 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Италия 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Кипър 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Латвия 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Литва 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Люксембур
г 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Унгария 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Малта 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Нидерланд
ия 28 % 57 %

61 %
45 % 67 %

72 %
8 % 35 %

37 %

Австрия 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Полша 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Португалия 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Румъния 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Словения 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Словакия 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Финландия 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Швеция 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Обединено 
кралство 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

ЕС 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en
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Обосновка

Съгласно сценария на политиката в областта на климата и енергетиката, 
съответстващ на целите, поставени от Европейския съвет (ЕП прие резолюция, в 
която препоръча по-амбициозни цели), оптималната в икономическо отношение 
политика за качество на въздуха би трябвало да предвижда със 7 % по-строга 
здравна цел в сравнение с предложението на Комисията, което би могло да се 
постигне при 66 % по-ниски разходи за контрол на замърсяването на въздуха. През 
2030 г. това би икономисало допълнително 140 000 години живот годишно, което 
съответства на монетизирана здравна печалба между 8,4 млрд./годишно и 
50,8 млрд./годишно (оценка на въздействието за ЕП, изготвена от IIASA, 2014 г.).

Изменение 113
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица а

Текст, предложен от Комисията

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
България 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Чешка 
република 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Дания 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Германия 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Естония 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Гърция 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Испания 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Франция 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Хърватия 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Ирландия 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Италия 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Кипър 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Латвия 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Литва 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Люксембур
г 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %
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Унгария 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Малта 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Нидерланд
ия 28 %

59 %
45 %

68 %
8 %

34 %

Австрия 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Полша 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Португалия 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Румъния 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Словения 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Словакия 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Финландия 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Швеция 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Обединено 
кралство 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ЕС 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %

Изменение

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 
годин
а от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
България 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Чешка 
република 45 % 70 %

74 %
35 % 63 % 70 % 18 % 55 %

58 %

Дания 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Германия 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Естония 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Гърция 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Испания 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Франция 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Хърватия 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Ирландия 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Италия 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Кипър 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Латвия 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Литва 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Люксембур
г 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Унгария 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Малта 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Нидерланд
ия 28 % 57 %

61 %
45 % 67 %

72 %
8 % 35 %

37 %

Австрия 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
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Полша 59 % 76 % 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Португалия 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Румъния 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Словения 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Словакия 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Финландия 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Швеция 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Обединено 
кралство 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

ЕС 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Изменение 114
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Приложение ІІ – таблица а

Текст, предложен от Комисията

Таблица а): Ангажименти за намаляване на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и 
неметанови летливи органични съединения (НМЛОС). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова. 

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2029 г
.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
България 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Чешка 
република 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Дания 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Германия 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Естония 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Гърция 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Испания 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Франция 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Хърватия 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Ирландия 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Италия 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Кипър 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
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Латвия 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Литва 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Люксембур
г 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Унгария 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Малта 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Нидерланд
ия 28 %

59 %
45 %

68 %
8 %

34 %

Австрия 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Полша 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Португалия 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Румъния 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Словения 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Словакия 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Финландия 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Швеция 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Обединено 
кралство 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

ЕС 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Изменение

Таблица а): Ангажименти за намаляване на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и 
неметанови летливи органични съединения (НМЛОС). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова. 

Въз основа на сценария за приближаване на разликата от 75 %.

Държава 
членка

Намаление на SO2

спрямо 2005 г.
Намаление на NOx

спрямо 2005 г.

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 
годин
а от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За 
всяка 

година 
от 

2025 г. 
до 

2029 г.

За всяка 
година 

от 
2030 г.

Белгия 43 % 67 % 68% 41% 58% 62% 21% 44% 44%
България 78% 91% 94% 41% 62% 67% 21% 61% 63%
Чешка 
република 45% 68%

72%
35%

61% 67%
18% 55%

56%

Дания 35% 56% 58% 56% 65% 70% 35% 59% 59%
Германия 21% 46% 53% 39% 63% 69% 13% 42% 43%
Естония 32% 70% 71% 18% 55% 61% 10% 31% 37%
Гърция 74% 90% 92% 31% 68% 73% 54% 68% 69%
Испания 67% 89% 89% 41% 72% 77% 22% 48% 48%
Франция 55% 77% 78% 50% 66% 71% 43% 49% 50%
Хърватия 55% 86% 87% 31% 64% 68% 34% 52% 55%
Ирландия 65% 81% 84% 49% 64% 77% 25% 33% 33%
Италия 35% 76% 76% 40% 66% 70% 35% 54% 55%
Кипър 83% 97% 97% 44% 68% 71% 45% 53% 54%
Латвия 8% 47% 47% 32% 39% 47% 27% 57% 56%
Литва 55% 74% 72% 48% 54% 58% 32% 59% 60%
Люксембур
г 34% 44%

44%
43%

73% 79%
29% 58%

59%

Унгария 46% 86% 88% 34% 66% 70% 30% 57% 58%
Малта 77% 98% 98% 42% 86% 89% 23% 32% 31%
Нидерланд
ия 28% 57%

59%
45%

65% 68%
8% 34%

35%

Австрия 26% 52% 54% 37% 69% 74% 21% 47% 48%
Полша 59% 74% 78% 30% 50% 58% 25% 53% 54%
Португалия 63% 79% 79% 36% 72% 76% 18% 48% 48%
Румъния 77% 92% 93% 45% 64% 68% 25% 63% 64%
Словения 63% 88% 89% 39% 66% 72% 23% 62% 63%
Словакия 57% 78% 79% 36% 55% 59% 18% 41% 41%
Финландия 30% 30% 30% 35% 45% 51% 35% 45% 47%
Швеция 22% 22% 16% 36% 62% 65% 25% 35% 38%
Обединено 
кралство 59% 82%

85%
55%

70% 74%
32% 50%

50%

ЕС 28 59% 79% 81% 42% 64% 70% 28% 50% 51%

Or. en
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Обосновка

Числата (ограниченията на емисиите) са взети от сценария за приближаване на 
разликата от 75 % в оценката на въздействието на Комисията, който съгласно 
оценката на въздействието на Комисията и оценката на въздействието на 
Европейския парламент е най-ефективният вариант от гледна точка на разходите. 

Изменение 115
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Приложение II – таблица б

Текст, предложен от Комисията

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова.

Държава 
членка

Намаление на NH3

спрямо 2005 г.
Намаление на ПЧ2,5

спрямо 2005 г.
Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2% 16% 20 % 47% 26%
България 3% 10% 20 % 64% 53%
Чешка 
република 7%

35%
17%

51% 31%

Дания 24% 37% 33% 64% 24%
Германия 5% 39% 26% 43% 39%
Естония 1% 8% 15% 52% 23%
Гърция 7% 26% 35% 72% 40%
Испания 3% 29% 15% 61% 34%
Франция 4% 29% 27% 48% 25%
Хърватия 1% 24% 18% 66% 31%
Ирландия 1% 7% 18% 35% 7%

Италия 5% 26% 10% 45% 40%
Кипър 10% 18% 46% 72% 18%
Латвия 1% 1% 16% 45% 37%
Литва 10% 10% 20 % 54% 42%
Люксембур
г 1%

24%
15%

48% 27%

Унгария 10% 34% 13% 63% 55%
Малта 4% 24% 25% 80% 32%
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Нидерланд
ия 13%

25%
37%

38% 33%

Австрия 1% 19% 20 % 55% 20 %
Полша 1% 26% 16% 40% 34%
Португалия 7% 16% 15% 70% 29%
Румъния 13% 24% 28% 65% 26%
Словения 1% 24% 25% 70% 28%
Словакия 15% 37% 36% 64% 41%
Финландия 20 % 20 % 30% 39% 15%
Швеция 15% 17% 19% 30% 18%

Обединено 
кралство 8%

21%
30%

47% 41%

ЕС 28 6% 27% 22% 51% 33%

Изменение

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5), живак (Hg) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. 
като базова.

Държава 
членка

Намаление на NH3

спрямо 2005 г.
Намаление на ПЧ2,5

спрямо 2005 г.
Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За 
всяка 
годин
а от 
2025 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2024 г
.

За всяка 
година 
от 
2025 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2% 16% 17% 20 % 48% 50% 26%
България 3% 11% 10% 20 % 64% 70% 53%
Чешка 
република 7% 35%

36%
17%

51% 59% 31%

Дания 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%
Германия 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%
Естония 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%

Гърция 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%
Испания 3% 29% 30% 15% 63% 64% 34%
Франция 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%
Хърватия 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%
Ирландия 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%
Италия 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%
Кипър 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%
Латвия 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%
Литва 10% 10% 10% 20 % 57% 65% 42%
Люксембур
г 1% 25%

25%
15%

48% 50% 27%

Унгария 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%
Малта 4% 25% 28% 25% 80% 81% 32%
Нидерланд
ия 13% 24%

26%
37%

40% 42% 33%
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Австрия 1% 20 % 19% 20 % 56% 59% 20 %
Полша 1% 28% 29% 16% 37% 53% 34%
Португалия 7% 22% 20 % 15% 70% 71% 29%
Румъния 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%
Словения 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%
Словакия 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%
Финландия 20 % 17% 17% 30% 41% 48% 15%
Швеция 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%

Обединено 
кралство 8% 22% 22% 30% 48%

50% 41%

ЕС 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%

Or. en

Обосновка

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required 
by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to 
which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with 
three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each 
Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has 
been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU 
air quality policy and climate and energy policy" carried out by the European Parliamentary 
Research Service.

Изменение 116
Корнелия Ернст

Предложение за директива
Приложение II – таблица б

Текст, предложен от Комисията

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова.

Държава 
членка

Намаление на NH3

спрямо 2005 г.
Намаление на ПЧ2,5

спрямо 2005 г.
Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.
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Белгия 2% 16% 20 % 47% 26%
България 3% 10% 20 % 64% 53%
Чешка 
република 7%

35%
17%

51% 31%

Дания 24% 37% 33% 64% 24%
Германия 5% 39% 26% 43% 39%
Естония 1% 8% 15% 52% 23%
Гърция 7% 26% 35% 72% 40%
Испания 3% 29% 15% 61% 34%
Франция 4% 29% 27% 48% 25%

Хърватия 1% 24% 18% 66% 31%
Ирландия 1% 7% 18% 35% 7%
Италия 5% 26% 10% 45% 40%
Кипър 10% 18% 46% 72% 18%
Латвия 1% 1% 16% 45% 37%
Литва 10% 10% 20 % 54% 42%
Люксембур
г 1%

24%
15%

48% 27%

Унгария 10% 34% 13% 63% 55%
Малта 4% 24% 25% 80% 32%
Нидерланд
ия 13%

25%
37%

38% 33%

Австрия 1% 19% 20 % 55% 20 %
Полша 1% 26% 16% 40% 34%
Португалия 7% 16% 15% 70% 29%
Румъния 13% 24% 28% 65% 26%
Словения 1% 24% 25% 70% 28%

Словакия 15% 37% 36% 64% 41%
Финландия 20 % 20 % 30% 39% 15%
Швеция 15% 17% 19% 30% 18%
Обединено 
кралство 8%

21%
30%

47% 41%

ЕС 28 6% 27% 22% 51% 33%
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Изменение

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови частици (ПЧ2,5), метан (CH4) и живак (Hg). 
Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова.

Държава 

членка

Намаление на NH3 спрямо 

2005 г. 

Намаление на ПЧ2,5 спрямо 

2005 г. 

Намаление на CH4 спрямо 

2005 г.

Намаление на Hg спрямо 2005 г.

За 

всяка 

годин

а от 

2020 г

. до 

2024 г

.

За 

всяка 

годин

а от 

2025 г. 

до 

2029 г.

За всяка 

година 

от 

2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 

2020 г
. до 

2024 г
.

За всяка 

година 

от

2025 г. 

до 

2029 г.

За всяка 

година 

от 

2030 г.

За 
всяка 

година 
от 

2020 г. 
до 

2024 г.

За 

всяка 

година 

от 

2025 г. 

до 

2029 г.

За всяка 

година от 

2030 г.

За всяка 

година от 

2020 г. до 

2024 г.

За всяка 

година от 

2025 г. до 

2029 г.

За всяка 

година от 

2030 г.

Белгия 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %

България 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %

Чешка 

република 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 %

31 %

Дания 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %

Германия 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %

Естония 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Гърция 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %

Испания 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
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Франция 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %

Хърватия 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %

Ирландия 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %

Италия 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %

Кипър 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %

Латвия 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %

Литва 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %

Люксембур

г 1 % 25 %

25 %

15 % 48 %

50 % 27 %

Унгария 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %

Малта 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %

Нидерланд

ия 13 % 24 %

26 %

37 % 40 %

42 % 33 %

Австрия 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Полша 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %

Португалия 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Румъния 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %

Словения 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %

Словакия 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %

Финландия 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %

Швеция 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %

Обединено 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 % 41 %
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кралство

ЕС 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %
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Or. en

Изменение 117
Фредрик Федерлей, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за директива
Приложение II – таблица б

Текст, предложен от Комисията

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова.

Държава 
членка

Намаление на NH3

спрямо 2005 г.
Намаление на ПЧ2,5

спрямо 2005 г.
Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
За 
всяка 
година 
от 
2020 г. 
до 
2029 г. 

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
България 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
Чешка 
република 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Дания 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Германия 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Естония 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %

Гърция 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Испания 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Франция 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Хърватия 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Ирландия 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Италия 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Кипър 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Латвия 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Литва 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Люксембур
г 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Унгария 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Малта 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Нидерланд
ия 13 %

25 %
37 %

38 % 33 %

Австрия 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Полша 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
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Португалия 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Румъния 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Словения 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Словакия 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Финландия 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Швеция 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Обединено 
кралство 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ЕС 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Изменение

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5), метан (CH4) и живак (Hg). Продадени горива, спрямо 2005 г. като 
базова. Въз основа на сценария за приближаване на разликата от 75 %.

Държава 
членка

Намаление на NH3 спрямо 
2005 г. 

Намаление на ПЧ2,5 спрямо 
2005 г. 

Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
За 
всяка 
година 
от 
2020 г. 
до 
2029 г. 

За 
всяка 
годин
а от 
2025 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2024 г
.

За всяка 
година 
от 
2025 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2025 г. до 
2029 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 % 26 %
България 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 % 53 %
Чешка 
република 7 % 35 %

36 %
17 % 47 %

49 % 31 %

Дания 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 % 24 %

Германия 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 % 39 %
Естония 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 % 23 %
Гърция 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 % 40 %
Испания 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 % 34 %
Франция 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 % 25 %
Хърватия 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 % 31 %

Ирландия 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 % 7 %
Италия 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 % 40 %
Кипър 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 % 18 %
Латвия 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 % 37 %
Литва 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 % 42 %
Люксембур
г 1 % 25 %

25 %
15 % 47 %

48 % 27 %

Унгария 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 % 55 %
Малта 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 % 32 %
Нидерланд
ия 13 % 24 %

25 %
37 % 38 %

39 % 33 %

Австрия 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 % 20 %
Полша 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 % 34 %
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Португалия 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 % 29 %
Румъния 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 % 26 %
Словения 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 % 28 %
Словакия 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 % 41 %
Финландия 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 % 15 %
Швеция 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 % 18 %
Обединено 
кралство 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 % 41 %

ЕС 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 % 33 %

Or. en

Обосновка

Числата (ограниченията на емисиите) са взети от сценария за приближаване на 
разликата от 75 % в оценката на въздействието на Комисията, който съгласно 
оценката на въздействието на Комисията и оценката на въздействието на 
Европейския парламент е най-ефективният вариант от гледна точка на разходите.

Изменение 118
Мишел Ривази

Предложение за директива
Приложение II – таблица б

Текст, предложен от Комисията

Държава 
членка

Намаление на NH3

спрямо 2005 г.
Намаление на ПЧ2,5

спрямо 2005 г.
Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2029 г
.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
България 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
Чешка 
република 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Дания 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %

Германия 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Естония 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Гърция 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Испания 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
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Франция 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Хърватия 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Ирландия 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Италия 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Кипър 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Латвия 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Литва 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Люксембур
г 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Унгария 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %

Малта 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Нидерланд
ия 13 %

25 %
37 %

38 % 33 %

Австрия 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Полша 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Португалия 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Румъния 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Словения 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Словакия 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Финландия 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Швеция 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Обединено 
кралство 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ЕС 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Изменение

Държава 
членка

Намаление на NH3 спрямо 
2005 г. 

Намаление на ПЧ2,5 спрямо 
2005 г. 

Намаление на CH4

спрямо 2005 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2024 г
.

За 
всяка 
годин
а от 
2025 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
годин
а от 
2020 г
. до 
2024 г
.

За всяка 
година 
от 
2025 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
България 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
Чешка 
република 7 %

35 % 36 %
17 % 51 %

59 % 31 %

Дания 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Германия 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Естония 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %
Гърция 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Испания 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
Франция 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Хърватия 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Ирландия 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Италия 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
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Кипър 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Латвия 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Литва 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Люксембур
г 1 %

25 % 25 %
15 % 48 %

50 % 27 %

Унгария 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Малта 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Нидерланд
ия 13 %

24 % 26 %
37 % 40 %

42 % 33 %

Австрия 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Полша 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Португалия 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Румъния 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Словения 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Словакия 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Финландия 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Швеция 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Обединено 
кралство 8 %

22 % 22 %
30 % 48 %

50 % 41 %

ЕС 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en

Обосновка

Съгласно сценария на политиката в областта на климата и енергетиката, 
съответстващ на целите, поставени от Европейския съвет (ЕП прие резолюция, в 
която препоръча по-амбициозни цели), оптималната в икономическо отношение 
политика за качество на въздуха би трябвало да предвижда със 7 % по-строга 
здравна цел в сравнение с предложението на Комисията, което би могло да се 
постигне при 66 % по-ниски разходи за контрол на замърсяването на въздуха. През 
2030 г. това би икономисало допълнително 140 000 години живот годишно, което 
съответства на монетизирана здравна печалба между 8,4 млрд./годишно и 
50,8 млрд./годишно (оценка на въздействието за ЕП, изготвена от IIASA, 2014 г.).

Изменение 119
Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за директива
Приложение II – таблица б

Текст, предложен от Комисията

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова.

Държава 
членка

Намаление на NH3

спрямо 2005 г.
Намаление на ПЧ2,5

спрямо 2005 г.
Намаление на CH4

спрямо 2005 г.
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За 
всяка 
година 
от 
2020 г. 
до 
2029 г. 

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
година 
от 
2020 г. 
до 
2029 г.

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За всяка 
година от 
2030 г.

Белгия 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
България 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
Чешка 
република 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Дания 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Германия 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Естония 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Гърция 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Испания 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Франция 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Хърватия 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Ирландия 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Италия 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Кипър 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Латвия 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Литва 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Люксембур
г 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Унгария 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Малта 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Нидерланд
ия 13 %

25 %
37 %

38 % 33 %

Австрия 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Полша 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Португалия 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Румъния 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Словения 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Словакия 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Финландия 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Швеция 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Обединено 
кралство 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

ЕС 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Изменение

Таблица б): Ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк (NH3), фини прахови 
частици (ПЧ2,5) и метан (CH4). Продадени горива, спрямо 2005 г. като базова.

Държава 
членка

Намаление на NH3 спрямо 
2005 г. 

Намаление на ПЧ2,5 спрямо 
2005 г. 

заличава се

За 
всяка 
година 
от 

За 
всяка 
година 
от 

За всяка 
година 
от 
2030 г.

За 
всяка 
година 
от 

За всяка 
година 
от 
2025 г. 

За всяка 
година 
от 
2030 г.
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2020 г. 
до 
2029 г. 

2025 г. 
до 
2029 г.

2020 г. 
до 
2024 г.

до 
2029 г.

Белгия 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 %

България 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 %

Чешка 
република 7 % 35 %

36 %
17 % 47 %

49 %

Дания 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 %

Германия 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 %

Естония 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 %

Гърция 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 %

Испания 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 %

Франция 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 %

Хърватия 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 %

Ирландия 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 %
Италия 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 %

Кипър 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 %

Латвия 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 %

Литва 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 %

Люксембур
г 1 % 25 %

25 %
15 % 47 %

48 %

Унгария 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 %

Малта 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 %

Нидерланд
ия 13 % 24 %

25 %
37 % 38 %

39 %

Австрия 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 %

Полша 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 %

Португалия 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 %

Румъния 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 %

Словения 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 %

Словакия 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 %

Финландия 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 %

Швеция 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 %

Обединено 
кралство 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 %

ЕС 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 %

Or. en

Обосновка

Предложението за включване на метана в директивата от 2030 г. ще излезе извън 
рамките на съществуващото международно законодателство в областта на 
климата, което би довело до допълнителна регулаторна тежест за индустрията и 
държавите членки без съответна полза за околната среда.
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Изменение 120
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Приложение II – таблица б – колона 2 – подколона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка година от 2020 г. до 2029 г. заличава се

2 %

3 %

7 %

24 %

5 %

1 %

7 %

3 %

4 %

1 %

1 %

5 %

10 %

1 %

10 %

1 %

10 %

4 %

13 %

1 %

1 %

7 %

13 %

1 %

15 %

20 %
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15 %

8 %

Or. en

Обосновка

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not 
recognising the environmental effectiveness of member states measured as emission per 
produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to member 
states with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose of 
reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus 
on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can 
actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Изменение 121
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Приложение II – таблица б – колона 4 – подколона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всяка година от 2030 г. заличава се

26 %

53 %

31 %

24 %

39 %

23 %

40 %

34 %

25 %

31 %

7 %

40 %

18 %
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37 %

42 %

27 %

55 %

32 %

33 %

20 %

34 %

29 %

26 %

28 %

41 %

15 %

18 %

41 %

33 %

Or. en

Обосновка

Метанът е важен парников газ и затова мерките за намаляване на свързания с него 
риск са вече включени в европейската политика в областта на климата и 
енергетиката. Включването на конкретни цели за намаляване на метана в 
Директивата относно НТЕ ще представлява ненужно двойно регулиране.

Изменение 122
Мишел Ривази

Предложение за директива
Приложение III – част 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, които могат да бъдат 
включени в националната програма за 
контрол на замърсяването на въздуха

Мерки, които се включват в 
националната програма за контрол на 
замърсяването на въздуха
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Обосновка

В случай че селскостопанският сектор няма да допринесе за намаляване на емисиите, 
другите сектори на икономиката, в това число промишлеността и енергийният 
сектор, ще трябва да приложат по-скъпоструващи мерки за постигане на същите 
цели в областта на околната среда.

Изменение 123
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Приложение III – част 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, които могат да бъдат 
включени в националната програма за 
контрол на замърсяването на въздуха

Мерки, които се включват в 
националната програма за контрол на 
замърсяването на въздуха

Or. en

Изменение 124
Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Приложение IІI – част 1 – раздел А – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки намаляват 
емисиите на амоняк от неорганични 
торове, като използват следните 
подходи:

3. Държавите членки намаляват 
емисиите на амоняк от неорганични 
торове, като използват следните 
подходи:

а) забрана за използването на 
амониево-карбонатни торове;

а) забрана на карбамидните торове;

б) замяна на карбамидните торове, 
доколкото е възможно, с амониево-
нитратни;
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в) когато прилагането на карбамидни 
торове продължи — използване на 
методи, за които е доказано, че 
намаляват емисиите на амоняк най-
малко с 30 % в сравнение с 
референтния метод, посочен в 
документа с насоки за амоняка;

г) разпръскване на неорганичните 
торове в съответствие с предвидимите 
потребности на торените култури или 
пасища от азот и фосфор, като се вземе 
предвид и наличното съдържание на 
хранителни вещества в почвата, както и 
на хранителни вещества от други 
изкуствени торове.

г) разпръскване на неорганичните 
торове в съответствие с предвидимите 
потребности на торените култури или 
пасища от азот и фосфор, като се вземе 
предвид и наличното съдържание на 
хранителни вещества в почвата, както и 
на хранителни вещества от други 
изкуствени торове.

Or. en


