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КРАТКА ОБОСНОВКА

Антропогенните емисии на газове и на прахови частици са предизвикани до голяма 
степен от непълното изгаряне на горива при отопление, в производството на енергия и 
транспорта, от промишлените химични процеси, както и от износването, причинено от 
колесните превозни средства. Тяхната интензивност може да има сезонен характер, 
като това се отнася, inter alia, до ниските емисии.

Целта на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета е 
създаването на нови национални норми за допустима емисия за най-важните видове 
атмосферни замърсители. Предложението за директива е изготвено с цел замяна на 
настоящата Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисии на някои 
атмосферни замърсители до 2010 г. и с цел адаптиране на правото на ЕС към 
международните ангажименти на ЕС, произтичащи от Протокола от Гьотеборг от 
1999 г. Целта на предложението е да се намалят потенциалните заплахи за човешкото 
здраве, околната среда и климата. Предложението е резултат от преразглеждане на 
политиката на ЕС за защита на атмосферата и е част от пакета от нови правила на ЕС. 

Освен за адаптиране на правото на ЕС към изменените разпоредби на съществуващия 
вече от 25 години протокол, предложената директива предвижда промяна, т.е. 
постепенно засилване на ангажиментите за намаляване на емисиите от 2020 г. до 
2030 г. и след това, по отношение на четири вида газови замърсители, определени в 
настоящата директива (серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, 
различни от метана, и амоняк), по отношение на прахови частици с диаметър, не по-
малък от 2,5 микрометра (в съответствие с изменения протокол), и по отношение на 
емисиите на метан. В рамките на обхвата на тези амбициозни планове за намаляване на 
замърсителите, в предложението за директива се предвиждат средносрочни тавани за 
емисии за 2025 г.

Ангажиментите на държавите членки за намаляване на емисиите се изразяват като 
процент от намаляването на емисиите между общия размер на даден вид замърсител за 
базисната година (2005 г.) и общия размер на емисиите на тези замърсители, 
освободени в атмосферата през целевата календарна година. Директивата задължава 
държавите членки да изготвят национални програми за намаляването на емисии и да ги 
актуализират редовно (на всеки две години). Програмите следва да съдържат описание 
на дейностите, които да дадат възможност на държавите членки да преценят 
финансовите последици от постигането на целите за намаляване на емисиите. Освен 
това държавите членки следва да бъдат задължени да наблюдават емисиите на 
замърсителите на въздуха и да изготвят национални доклади за инвентаризация на 
емисиите и прогнози за емисиите. Националните програми и докладите за 
инвентаризация на емисиите се внасят в Комисията. 

Предложението за директива също така въвежда малка промяна в Директива 
2003/35/ЕО относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и 
програми, свързани с околната среда. Тази промяна се състои в позоваване на 
разпоредба относно националните програми за намаляване на емисиите.
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Необходимостта да се измени Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета настъпи поради, inter alia, подкиселяването на почвите, еутрофикацията на 
водите и постепенното изменение на климата. Поради това е необходимо да се изготви 
нов правен акт за консолидиране на разпоредбите, които вече се прилагат.

Най-важни са измененията, свързани с правните разпоредби относно участието на 
обществеността при изготвянето на планове и програми, отнасящи се до околната 
среда. Ето защо в приложение I към посочената директива е въведено позоваване на 
националните разпоредби относно мониторинга на замърсяването на въздуха.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението за нова директива на Европейския парламент 
и на Съвета. Въпреки това следва да се отбележи, че неговите основни елементи са 
разработени преди четвърт век и че предложението не се позовава на необходимостта 
от по-добро регулиране и подобрен мониторинг на тези емисии, особено на местно 
равнище, чрез подобряване на методите за измерване.

Специфични бележки

1) Предложението не отчита емисиите на всички частици, включително емисиите на 
прахови частици с диаметър, по-малък от 2,5 микрометра, и особено на най-опасните за 
човешкото здраве и климата частици с диаметър от порядъка на нанометри.

2) То не взема под внимание хлорираните ароматни въглеводороди, т.е. диоксините.

3) Важен и уместен въпрос е сезонният характер на емисиите, и по-специално 
увеличаването на емисиите в отоплителния период, включително т.нар. ниски емисии.

4) Като се има предвид, че емисиите се разпространяват независимо от границите, 
морските държави, въздухоплаването и морският транспорт не следва да бъдат 
освободени от задължението за намаляване на емисии. Държавите следва да не могат да 
оценяват своите емисии на база „гъвкава“ основа.

5) Сероводородът (H2S) е вид опасен газ, който се отделя антропогенно, макар и да не 
се произвежда антропогенно в големи количества.Известни са бактериални методи за 
рафиниране на суров нефт с високо съдържание на сяра в морския транспорт, при 
които в атмосферата се отделят значителни количества от токсичния газ (H2S).

6) От формална гледна точка обаче, и особено по отношение на позоваванията на 
различни приложения към предложения на Комисията, в предложението за директива 
на Комисията като цяло липсва прозрачност. Въпросният правен акт следва, по мнение 
на докладчика по становище, да притежава собствени приложения, и следва най-
малкото да посочва по-точно към кои конкретни документи се отнасят приложенията.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се определят 
ограничения за атмосферните емисии 
в държавите членки им на киселинни и 
еутрофични замърсители, прекурсори на 
озона, първични прахови частици и 
прекурсори на вторични прахови 
частици, както и на други замърсители 
на въздуха, и се въвежда изискване за 
изготвянето, приемането и 
изпълнението на национални програми 
за контрол на замърсяването на въздуха, 
а също така за осъществяване на 
мониторинг и докладване за техните 
въздействия.

С настоящата директива се определят 
ограничения за измеримите 
атмосферни емисии в държавите 
членки на газове и частици, т.е. 
киселинни и еутрофични замърсители, 
както и прекурсори на озона, първични 
прахови частици и прекурсори на 
вторични прахови частици, посочват се 
трудно измерими източници на други 
замърсители на въздуха, създаващи 
аерозоли, и се въвежда изискване за 
изготвянето, приемането и 
изпълнението на национални програми 
за контрол на замърсяването на въздуха, 
а също така за разработване на по-
добри методи за мониторинг и 
докладване за техните въздействия.

Or. pl

Обосновка

Нормите на допустима емисия могат да се отнасят единствено за тези видове и 
форми на емисии, тъй като могат да бъдат измерени по ясен начин, като се 
използват съществуващите физико-химични методи с цел върху тях да бъде 
осъществяван постоянен мониторинг. Въпреки това източниците на емисии, които 
трудно могат да бъдат измерени с точност, но които създават трайни и опасни за 
здравето и климата аерозоли, следва все пак да бъдат посочени, като трябва да се 
положат усилия за разработване на по-добри методи за осъществяването на 
мониторинг върху тях.
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Изменение 2

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „емисия“ e отделянето на вещество 
от точков или дифузен източник в 
атмосферата;

1. „емисия“ е съвкупността от 
физико-химични процеси, които 
произвеждат и предизвикват
отделяне на газ или вещества, 
съставени от дребни частици, от 
точкови или дифузни източници в 
атмосферата;

Or. pl

Обосновка

Това предполага по-общо и цялостно разбиране на всички произтичащи във времето 
процеси, включително производството и отделяне,то на емисиите, а не само 
окончателното освобождаване на продуктите.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „ниски емисии“ са емисиите от 
комини със сезонен характер от 
точкови източници, основно свързани 
с периодите на отопление, на газ и 
вещества, съставени от дребни 
частици, отделяни в атмосферата в 
резултат от конвективните потоци
на отпадъчни газове от котлено 
оборудване с ниска ефективност на 
преобразуването, което е следствие 
от ниския коефициент на изгаряне и 
липса на кислород; 
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Or. pl

Обосновка

Това е един от източниците на опасното замърсяване, което често се проявява в 
агломерации. Свързан е с нисък коефициент на изгаряне и може да доведе до 
формирането на смог. 

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „азотни оксиди“ (NОx) e 
количеството азотен оксид и азотен 
диоксид, изразено като азотен 
диоксид;

4. „азотни оксиди“ (NOx) е смес на 
азотни оксиди с неопределени състав;

Or. pl

Обосновка

Налага се разяснение, тъй като NOx е смес от азотни оксиди с неопределени състав, 
произведени при изгарянето на изкопаеми горива. Тази смес се състои от значително 
по-големи количества вредни NO, отколкото по-малко вредните NO2. Освен това тя 
понякога включва и следи от двуазотен оксид (N2O).

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „неметанови летливи органични 
съединения“ (НМЛОС) са всички 
органични съединения от антропогенен 
характер, различни от метана, които са в 
състояние да произвеждат
фотохимични оксиданти чрез реакция с 
азотни оксиди в присъствието на 
слънчева светлина;

5. „неметанови летливи органични 
съединения“ (НМЛОС) са всички 
органични съединения от антропогенен 
характер, присъстващи в 
атмосферата, различни от метана, 
които поради въздействието на 
слънчевата радиация, реагират с 
азотен диоксид, присъстващ в 
атмосферата, и стимулират 
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производството на фотохимични 
оксиданти;

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да подчертае факта, че тези явления протичат в 
самата атмосфера, а не изключително по време на процеса на горене на изкопаеми 
горива. 

Изменение 6

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), метан 
(CH4) и други неметанови летливи 
органични съединения (НМЛОС), 
амоняк (NH3) и органични или 
неорганични частици в твърдо (ПЧ2,5) 
или течно състояние в съответствие с 
националните ангажименти за 
намаляване на емисиите, приложими от 
2020 г. и 2030 г., както е предвидено в 
приложение II.

Or. pl

Обосновка

Терминът „неметанови летливи органични съединения“ не е в съответствие със 
стандартите за научен професионализъм. Поради това следва да се посочи, че 
вредните аерозоли се състоят от микрочастици и наночастици в твърдо и течно 
състояние, суспендирани във въздуха.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

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.

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 
за 2025 г., посочени в параграф 1, 
пряко на тяхна територия, в 
техните териториални морски води 
и в техните изключителни 
икономически зони.

Or. pl

Обосновка

Вместо да се повтарят видовете емисии, достатъчно е позоваване на предходния 
параграф. Предвид технологичния напредък в областта на коефициента на изгаряне, 
определянето на равнище на емисиите въз основа на количеството продадено гориво е 
огромна грешка. Освен това не следва да се прилагат различни правила и критерии 
към териториалните морски води и изключителните икономически зони на 
държавите, тъй като изменението на климата засяга цялата планета.

Изменение 8

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:

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

a) емисиите от въздухоплавателни 
средства извън цикъла на излитане и 

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

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

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);

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.

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

Or. pl

Обосновка

Нека не си затваряме очите пред всички тези емисии, които – подобно на CO2 –
остават за дълъг период от време в атмосферата и допринасят за изменението на 
климата.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията извършва оценка на 
бързо променящото се разпределение 
на емисиите на NOx от 
нестационарни дизелови двигатели в 
лични и търговски моторни превозни 
средства в експлоатация в ЕС, с цел 
по-добро оценяване и изпълнение на 
ангажиментите за намаляване на 
емисиите на NOx от всички 
източници. 

Or. pl

Обосновка

Броят на превозните средства, използващи дизелово гориво, в държавите – членки на 
ЕС, бързо се увеличава. Износът на употребявани превозни средства с дизелови 
двигатели в Централна и Източна Европа, например също се разраства бързо. Това 
означава, че разпределението на емисии в тези държави се променя бързо и че всички 
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ангажименти, изразени в хиляди тона, ще бъде доста неточен.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Нивата на антропогенните 
емисии се определят чрез изваждане 
на сумата на природните емисии от 
общите емисии.

Or. pl

Обосновка

Това се отнася за природните емисии, например от обработваеми земи, на азотни 
оксиди и прахови частици.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

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: 

заличава се
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a) намалението на емисиите е 
осъществено в морските зони, които 
попадат в териториалното море на 
държавите членки, изключителни 
икономически зони или в зони за 
контрол на замърсяването, ако са 
установени такива зони;

б) те са приели и приложили 
ефективни мерки за мониторинг и 
контрол, за да се гарантира 
правилното използване на тази 
възможност за гъвкавост;

в) те са осъществили мерки за 
постигане на по-ниски емисии на 
NOx, SO2 и ПЧ2,5 от 
международното морско 
корабоплаване отколкото равнището 
на емисиите, което би било 
постигнато чрез спазване на нормите 
на Съюза, приложими за емисиите на 
NOx, SO2 и ПЧ2,5, и са 
демонстрирали адекватно 
количествено определяне на 
допълнителното намаление на 
емисиите в резултат на тези мерки;

г) те са приспаднали не повече от 
20 % от намалението на емисиите на 
NOx, SO2 и ПЧ2,5, изчислено в 
съответствие с буква в), при условие 
че приспадането не води до неспазване 
на националните ангажименти за 
намаляване на емисиите за 2020 г., 
посочени в приложение II.

Or. pl

Обосновка

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?
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Изменение 12

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 
за емисиите, посочени в член 4, 
параграф 1, съгласно приложение ІV, 
когато прилагането на усъвършенствани 
технологии за намаляване на 
емисиите и на актуализирани въз 
основа на мониторинга и 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.

Or. pl

Обосновка

Всъщност не става дума за научните познания по отношение на самите методи за 
инвентаризация на емисиите, а за технологиите, позволяващи ограничаване на 
емисиите и провеждане на мониторинг, който би помогнал за актуализация на 
списъците по обективен начин.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията не повдигне 
възражения в срок от девет месеца, 
считано от датата на получаване на 
съответния доклад, посочен в член 7, 
параграфи 4, 5 и 6, съответната държава 
членка счита, че заявеното използване 

Когато Комисията не повдигне 
възражения в срок от девет месеца, 
считано от датата на получаване на 
съответния доклад, посочен в член 7, 
параграфи 4, 5 и 6, съответната държава 
членка счита, че заявеното използване 
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на гъвкавост е одобрено и важи за 
въпросната година. Когато Комисията 
счита, че използването на дадена 
възможност за гъвкавост не е в 
съответствие с приложимите 
изисквания и критерии, тя приема 
решение и уведомява държавата 
членка, че използването на 
въпросната възможност за гъвкавост 
не може да бъде одобрено.

на гъвкавост е одобрено и важи за 
въпросната година.

Or. pl

Обосновка

Очевидно съществува проблем с използването на гъвкавостта, а именно липсата на 
ясни критерии за определянето на гъвкавостта. Ето защо в предложението на 
Комисията се съдържа разпоредба за самата Комисия да действа като краен 
арбитър по този въпрос.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки постепенно 
премахват източниците на ниски 
емисии, особено в по-големите 
агломерации, като заменят 
отоплителните уреди с ниска 
ефективност с модерни и 
високоефективни уреди в 
индивидуалните домове и 
апартаменти, а също и в 
компактните жилищни комплекси 
чрез замяна на топлоелектрическите 
централи с малки местни централи 
за комбинирано производство на 
топло- и електроенергия.

Or. pl
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Обосновка

Става дума не само за намаляването на ниските емисии, а за пълното им премахване.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът и държавите членки, в 
зависимост от случая, се стремят към 
двустранно и многостранно 
сътрудничество с трети държави, както 
и към координация в рамките на 
съответните международни 
организации, като например Програмата 
на ООН за околната среда (ЮНЕП), 
Икономическата комисия за Европа на 
ООН (ИКЕ на ООН), Международната 
морска организация (ММО) и 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО), 
включително чрез обмен на 
информация, относно научно-
техническата изследователска и 
развойна дейност с цел да се подобри 
основата за намаляване на емисиите.

Съюзът и държавите членки, в 
зависимост от случая, се стремят към 
двустранно и многостранно 
сътрудничество с трети държави, както 
и към координация в рамките на 
съответните международни 
организации, като например Програмата 
на ООН за околната среда (ЮНЕП), 
Икономическата комисия за Европа на 
ООН (ИКЕ на ООН), Международната 
морска организация (ММО) и 
Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО), 
включително чрез обмен на 
информация, относно научно-
техническата изследователска и 
развойна дейност с цел да се подобри 
основата за намаляване на емисиите. 
Държавите членки извършват 
трансгранични консултации относно 
взаимните рискове, произтичащи от 
емисиите от съседни промишлени 
региони в тези държави, и изготвят 
съвместни планове за премахване или 
намаляване на тези емисии.

Or. pl

Обосновка

Съседните държави членки следва да провеждат консултации и да изготвят 
съвместни планове за премахване или намаляване на емисиите, особено в случаите, 
когато имат промишлени райони в непосредствена близост един до друг.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменение на Директива 2003/35/ЕО Изменения на Директива 2003/35/ЕО

Or. pl

Обосновка

Последната част съдържа предложение за изменение на член 2, параграф 2 от 
Директива 2003/35/ЕО с добавянето на буква д), поради което е необходимо да се 
използва множествено число в заглавието на член 16.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 16 – алинея 1 (нова)
Директива 2003/35/ЕО
Член 2 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 2, параграф 2 от Директива 
2003/35/ЕО се добавя следната алинея:

Държавите членки гарантират, че 
обществеността може да участва 
активно в създаването на такива 
планове или програми, както и 
производни от тях документи, чрез 
прилагане на мерки на пряката 
демокрация, които са специфични за 
съответната държава членка, по-
специално посредством обществени 
консултации, проучвания и местни 
референдуми, особено когато планът 
или програмата, който/която се 
изготвя, е от основно значение за 
местното население.

Or. pl
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Обосновка

Приетото в настоящата директива решение се отнася само до събиране на мнения, 
без да изисква по-широко прилагане на мерки на пряката демокрация, т.е. 
задължителни обществени консултации по въпроси от значение за местното 
население или, по желание, местни референдуми.


