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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от 

средни горивни инсталации 

(COM(2013) 0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2013)0919), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C7-0003/2014), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 10 юли 2014 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.2, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на Комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика (A8-0160/2015), 

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

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1 OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 134. 
2 OВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 23. 
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Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В Решение XXX/XXXX на 

Европейския парламент и на Съвета14 

(относно Програмата за действие) се 

отчита, че емисиите на замърсители във 

въздуха бяха значително намалени през 

последните десетилетия, но в същото 

време равнищата на замърсяване на 

въздуха все още са обезпокоителни в 

много части на Европа, а гражданите на 

Съюза продължават да бъдат изложени 

на действието на замърсяващи въздуха 

вещества с потенциал да застрашат 

тяхното здраве и благополучие. 

Съгласно Програмата за действие 

екосистемите продължават да страдат от 

прекомерни азотни и серни отлагания, 

дължащи се на емисии от транспорта, 

неустойчиви земеделски практики и 

производството на електроенергия. 

(1) В Решение XXX/XXXX на 

Европейския парламент и на Съвета14 

(относно Програмата за действие) се 

отчита, че емисиите на замърсители във 

въздуха бяха значително намалени през 

последните десетилетия, но в същото 

време равнищата на замърсяване на 

въздуха все още са обезпокоителни в 

много части на Европа, а гражданите на 

Съюза продължават да бъдат изложени 

на действието на замърсяващи въздуха 

вещества с потенциал да застрашат 

тяхното здраве и благополучие. 

Съгласно Програмата за действие 

екосистемите продължават да страдат от 

прекомерни азотни и серни отлагания, 

дължащи се на емисии от транспорта, 

неустойчиви земеделски практики и 

производството на електроенергия. 

Качеството на въздуха в много 

области на Съюза продължава да не 

отговаря на установените от самия 

Съюз ограничения и на целите, 

определени от Световната здравна 

организация. 

__________________ __________________ 

14 Решение XXX/XXXX на Европейския 

парламент и на Съвета от […] […] 

относно Обща програма на Европейския 

съюз за действие за околната среда до 

2020 г. „Благоденствие в рамките на 

нашата планета“ (OВ L […], […] г., 

стр. […]). 

14 Решение XXX/XXXX на Европейския 

парламент и на Съвета от […] […] 

относно Обща програма на Европейския 

съюз за действие за околната среда до 

2020 г. „Благоденствие в рамките на 

нашата планета“ (OВ L […], […] г., 

стр. […]). 

 

Изменение  2 
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Предложение за директива 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Изгарянето на гориво в малки 

горивни инсталации и уреди може да 

бъде обхванато от актовете за 

изпълнение на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението15. Изгарянето на 

гориво в големи горивни инсталации 

попада в обхвата на Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета16, считано от 7 януари 2013 г., 

докато Директива 2001/80/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета17 

продължава да се прилага до 31 

декември 2015 г. спрямо големите 

горивни инсталации, посочени в 

член 30, параграф 2 от Директива 

2010/75/ЕС. 

(5) Изгарянето на гориво в малки 

горивни инсталации и уреди може да 

бъде обхванато от актовете за 

изпълнение на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението15. Необходими са 

обаче допълнителни мерки съгласно 

Директива 2009/125/ЕО, за да се 

обхванат оставащите законодателни 

пропуски. Изгарянето на гориво в 

големи горивни инсталации попада в 

обхвата на Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета16 , 

считано от 7 януари 2013 г., докато 

Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета17  продължава да 

се прилага до 31 декември 2015 г. 

спрямо големите горивни инсталации, 

посочени в член 30, параграф 2 от 

Директива 2010/75/ЕС. 

__________________ __________________ 

15 Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ОВ L 285, 

31.10.2009 г., стp. 10). 

15 Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ОВ L 285, 

31.10.2009 г., стp. 10). 

16 Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., 

стр. 17). 

16 Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 ноември 2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., 

стр. 17). 

17 Директива 2001/80/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 Директива 2001/80/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 



 

PE546.891v02-00 8/72 RR\1061417BG.doc 

BG 

23 октомври 2001 г. за ограничаване на 

емисиите на определени замърсители 

във въздуха, изпускани от големи 

горивни инсталации (ОВ L 309, 

27.11.2001 г., стp. 1). 

23 октомври 2001 г. за ограничаване на 

емисиите на определени замърсители 

във въздуха, изпускани от големи 

горивни инсталации (ОВ L 309, 

27.11.2001 г., стp. 1). 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Настоящата директива не следва да 

се прилага за продукти, свързани с 

енергопотреблението, обхванати от 

мерки по прилагането, приети в 

съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, или от глава III или IV от 

Директива 2010/75/ЕС. Някои други 

горивни инсталации също следва да 

бъдат изключени от обхвата на 

настоящата директива въз основа на 

техните технически характеристики или 

използването им в специални дейности. 

(9) Настоящата директива не следва да 

се прилага за средни горивни 

инсталации, обхванати от глава III или 

IV от Директива 2010/75/ЕС. Някои 

други горивни инсталации също следва 

да бъдат изключени от обхвата на 

настоящата директива въз основа на 

техните технически характеристики или 

използването им в специални дейности. 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Нормите за допустими емисии, 

определени в приложение ІІ, следва да 

не се прилагат за средни горивни 

инсталации, разположени на 

Канарските острови, френските 

отвъдморски департаменти и 

архипелазите Мадейра и Азорски 

острови, поради технически и 

логистични проблеми, свързани с 

изолираното местоположение на 

тези инсталации. Държавите членки 

следва да определят пределно 

допустими стойности за емисиите за 
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тези инсталации с цел намаляване на 

емисиите от тях във въздуха и на 

потенциалните рискове за човешкото 

здраве и околната среда. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Настоящата директива следва да 

се прилага спрямо съвкупността от 

две или повече горивни инсталации, 

чиято номинална входяща топлинна 

мощност е равна на или по-голяма от 

1 MW и по-малка от 50 MW, освен ако 

тази съвкупност не е горивна 

инсталация, попадаща в обхвата на 

глава III от Директива 2010/75/ЕС. 

Ако повече от една отделна горивна 

инсталация с номинална входяща 

топлинна мощност по-малка от 1 

MW е инсталирана на един и същи 

обект при режим на споделяне на 

натоварването подобна комбинация 

следва да се разглежда като една-

единствена горивна инсталация за 

целите на настоящата директива. 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 9 в (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9в) За държавите членки следва да 

бъде възможно да не прилагат 

настоящата директива за 

инсталациите, обхванати от глава ІІ 

от Директива 2010/75/ЕС за 

замърсители, за които се прилагат 

пределни стойности за емисиите 
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съгласно настоящата директива, 

когато пределните стойности за 

емисиите не надхвърлят пределните 

стойности, посочени в приложение ІІ 

от настоящата директива, освен ако 

не става въпрос за инсталации, 

използващи горива в нефтени и газови 

рафинерии или регенерационни котли, 

използвани за производството на 

целулозна каша. В тези случаи 

държавите членки следва да 

освободят тези инсталации, при 

поискване от страна на оператора. 

 

 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се осигури контрол върху 

емисиите на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици във въздуха, 

всяка средна горивна инсталация следва 

да е в експлоатация само ако е поне 

регистрирана от компетентния орган въз 

основа на уведомление от оператора. 

(10) За да се осигури контрол върху 

емисиите на серен диоксид, азотни 

оксиди и прах във въздуха, всяка средна 

горивна инсталация следва да е в 

експлоатация само ако и е издадено 

поне разрешително или е регистрирана 

от компетентния орган въз основа на 

уведомление или информация, 

подадено(а) от оператора. 

Изменение   8 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) Когато вече се провеждат 

проверки и инспекции, за да се провери 

съответствието с друго 

законодателство в областта на 

околната среда, компетентните 
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органи следва да използват тези 

съществуващи механизми за 

съответствие с настоящата 

директива във възможно най-голяма 

степен. Подобни механизми биха 

могли например да включват 

механизмите, посочени в Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета1a или Директива 

2012/27/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвет1б.  

 ______________ 

 1a Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 октомври 2003 г. за 

установяване на схема за търговия с 

квоти за емисии на парникови газове в 

рамките на Общността и за 

изменение на Директива 96/61/ЕО на 

Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 

стр. 32). 

 1бДиректива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

енергийната ефективност, за 

изменение на директиви 2009/125/ЕО 

и 2010/30/ЕС и за отмяна на 

директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО,ОВ 

L 315, 14.11.2012 г., стр. 1. 

Изменение   9 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В съответствие с член 193 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) настоящата 

директива не препятства държавите 

членки да запазят в сила или да въведат 

по-строги защитни мерки – например с 

цел спазване на стандарти за качество 

на околната среда. По-специално в 

(13) В съответствие с член 193 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) настоящата 

директива не препятства държавите 

членки да запазят в сила или да въведат 

по-строги защитни мерки – например с 

цел спазване на стандарти за качество 

на околната среда. По-специално в 
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зоните, в които не са спазени пределно 

допустимите стойности за качеството на 

въздуха, държавите членки следва да 

прилагат по-строги норми за 

допустими емисии, като например 

базовите стойности, посочени в 

приложение III към настоящата 

директива: това би спомогнало и за 

екологичните иновации в Съюза, като 

ще улесни по-конкретно достъпа на 

малките и средните предприятия до 

пазара. 

зоните, в които не са спазени пределно 

допустимите стойности за качеството на 

въздуха, държавите членки следва да 

обмислят прилагането на по-строги 

норми за допустими емисии, като 

например базовите стойности, посочени 

в приложение III към настоящата 

директива: това би спомогнало и за 

екологичните иновации в Съюза, като 

ще улесни по-конкретно достъпа на 

малките и средните предприятия до 

пазара. Държавите членки следва да 

проведат оценка на евентуалните 

въздействия, когато те решат да 

предприемат такива мерки. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се ограничи тежестта за 

малките и средните предприятия, които 

експлоатират средни горивни 

инсталации, административните 

задължения на операторите за 

уведомяване, мониторинг и докладване 

следва да бъдат пропорционални, като 

същевременно позволяват ефективна 

проверка на съответствието от 

компетентните органи.  

(15) За да се ограничи тежестта за 

малките и средните предприятия, които 

експлоатират средни горивни 

инсталации, административните 

задължения на операторите за 

уведомяване, мониторинг и докладване 

следва да бъдат пропорционални и да 

избягват дублиране, като 

същевременно позволяват ефективна 

проверка на съответствието от 

компетентните органи.  

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 16 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16а) Комисията следва да прецени в 

рамките на разумен период от време 

необходимостта от промяна на 

посочените в приложение II пределни 

стойности за емисии въз основа на 

технологиите от последно поколение. 

Комисията следва също така да 

прецени необходимостта от 

предлагане на конкретни пределни 

стойности за други замърсители, 

като въглеродния оксид, въз основа на 

посочения в член 6 мониторинг. За 

тази цел държавите членки следва да 

предприемат необходимите мерки, за 

да гарантират осъществяването на 

въпросния мониторинг. 
 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 16 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) Преразглеждането на 

настоящата директива следва да се 

проведе във връзка с [Директива (EС) 

.../...*]. 

 _____________ 

 *ОВ: Моля, въведете номера, 

заглавието и референтният номера 

на 2013/0443(COD). 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – алинея 1 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Настоящата директива установява 

правила, с които също се наблюдават 

емисиите на въглероден оксид. 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Настоящата директива се 

прилага и към съвкупността от 

средни горивни инсталации съгласно 

член 3а, в т.ч. случаите, в които 

номиналната входяща топлинна 

мощност е равна или по-голяма от 

50 MW, освен ако тази съвкупност не 

е горивна инсталация, попадаща в 

обхвата на глава III от Директива 

2010/75/ЕС. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква a а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) горивни инсталации, които 

попадат в обхвата на Директива 

97/68/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета1a; 

 __________________ 

 1a Директива 97/68/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 

декември 1997 г. за сближаване 

законодателствата на държавите 

членки във връзка с мерките за 

ограничаване емисиите на газообразни 

и прахообразни замърсители от 
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двигатели с вътрешно горене, 

инсталирани в извънпътна подвижна 

техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1). 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква a б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) разположени в стопанството 

горивни инсталации с номинална 

входяща топлинна мощност, 

непревишаваща 5 MW, които 

използват като гориво само 

непреработен оборски тор от 

домашни птици, както е посочено в 

член 9, буква а) от Регламент (ЕО) № 

1069/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета1a; 

 __________________ 

 1aРегламент (ЕО) № 1069/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за 

установяване на здравни правила 

относно странични животински 

продукти и производни продукти, 

непредназначени за консумация от 

човека и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., 

стр. 1) 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) продукти, свързани с 

енергопотреблението, които попадат 

в обхвата на мерки за изпълнение, 

приети в съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, когато с тези актове за 

заличава се 
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изпълнение се установяват норми за 

допустими емисии на замърсителите, 

изброени в приложение II към 

настоящата директива; 

Обосновка 

От правна гледна точка обхватът на Директивата за средните горивни инсталации, 

като съществена част от самата директива, не следва да бъде променян/ограничаван 

чрез мерки за изпълнение, приети в съответствие с друга директива. Ако приложното 

поле на НДНТ не бъде разширено, така че да обхване инсталациите под 1MW, не е 

необходимо освобождаване, тъй като актовете за изпълнение към Директивата за 

екодизайна няма да обхващат инсталациите, надвишаващи или равни на 1MW. 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) горивни инсталации, в които 

продуктите на горенето се използват за 

пряко нагряване, сушене или друг вид 

обработка на предмети или материали; 

в) горивни инсталации, в които 

газообразните продукти на горенето се 

използват за пряко нагряване, сушене 

или друг вид обработка на предмети или 

материали, или пряко газово 

отопление, използвано за вътрешни 

пространства с цел подобряване на 

условията на работното място; 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) газовите турбини и газовите и 

дизеловите двигатели, използвани на 

офшорните платформи; 
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Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) съоръжения за регенерация на 

катализатори за каталитичен 

крекинг; 

 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e в (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ев) съоръжения за превръщане на 

сероводород в сяра; 

 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e г (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ег) реактори, използвани в 

химическата промишленост; 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e д (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ед) коксови пещи; 
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Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e е (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ее) каупери; 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящата директива не се 

прилага за научноизследователски и 

развойни дейности или за дейности, 

свързани с изпитване на средни 

горивни инсталации. Държавите 

членки могат да определят 

специфични условия за прилагането 

на настоящия параграф. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Пределно допустимите 

стойности за емисии, определени в 

приложение ІІ, не се прилагат за 

средни горивни инсталации, 

разположени на Канарските острови, 

френските отвъдморски 

департаменти и архипелазите 

Мадейра и Азорски острови. 
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Държавите членки определят 

пределно допустими стойности за 

емисии за тези инсталации с цел 

намаляване на емисиите от тях във 

въздуха и на потенциалните рискове 

за човешкото здраве и околната 

среда. 

 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „прахови частици“ са частици с 

всякаква форма, структура или 

плътност, диспергирани в газовата фаза 

при условията на мястото на вземането 

на пробата, които могат да бъдат 

събрани посредством филтриране при 

определени условия след вземане на 

представителни проби от подлежащия 

на анализ газ и които остават преди 

филтъра и върху филтъра след 

изсушаване при определени условия;  

(4) „прах“ означава частици с всякаква 

форма, структура или плътност, 

диспергирани в газовата фаза при 

условията на мястото на вземането на 

пробата, които могат да бъдат събрани 

посредством филтриране при 

определени условия след вземане на 

представителни проби от подлежащия 

на анализ газ и които остават преди 

филтъра и върху филтъра след 

изсушаване при определени условия;  

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „съществуваща горивна инсталация“ 

е горивна инсталация, въведена в 

експлоатация преди [1 година след 

датата на транспониране]; 

(6) „съществуваща горивна инсталация“ 

е горивна инсталация, въведена в 

експлоатация преди [12 месеца след 

датата на транспониране] или за която 
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е издадено разрешително преди [6 

месеца след датата на 

транспониране] в съответствие с 

националното законодателство, при 

условие че инсталацията е въведена в 

експлоатация не по-късно от [18 

месеца след датата на 

транспониране]; 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „експлоатационни часове“ е 

времето, изразено в часове, през което 

дадена горивна инсталация изпуска 

емисии във въздуха;  

(16) „експлоатационни часове“ означава 

времето, изразено в часове, през което 

дадена горивна инсталация 

функционира и изпуска емисии във 

въздуха, в това число периодите на 

пускане и спиране; 

 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 19 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 19а) „малка изолирана мрежа“ (МИМ) 

означава малка изолирана мрежа по 

смисъла на член 2, точка 26 от 

Директива 2009/72/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета1a; 

 __________________ 

 1a Директива 2009/72/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 юли 2009 г. относно общите 

правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и за отмяна на 

Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 
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14.8.2009 г., стр. 55). 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 19 б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19б)„изолирана микросистема“ 

(ИМС) означава „изолирана 

микросистема“ по смисъла на член 2, 

точка 27 от Директива 2009/72/ЕО на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a; 

 __________________ 

 1a Директива 2009/72/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 юли 2009 г. относно общите 

правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и за отмяна на 

Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 

14.8.2009 г., стр. 55). 

 

 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 19 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19в) „съществено изменение“ е 

промяна в характеристиките или във 

функционирането или подобряване на 

горивна инсталация, които могат да 

има сериозно и отрицателно 

въздействие върху човешкото здраве 

или околната среда. 
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Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 19 г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19г) „природен газ“ е газообразно 

гориво съгласно определението в ISO 

13686:2013. 

 

 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Правила за сумиране 

 1. Съвкупността от две или повече 

нови средни горивни инсталации се 

счита за една-единствена средна 

горивна инсталация за целите на 

настоящата директива и тяхната 

номинална входяща топлинна 

мощност се сумира за целите на 

изчисляване на общата номиналната 

входяща топлинна мощност на 

инсталацията, когато: 

 - отпадъчните газове от такива 

средни горивни инсталации се 

изпускат от един общ комин; или 

 - като се отчитат техническите и 

икономическите фактори, 

отпадъчните газове от такива средни 

горивни инсталации биха могли, по 

преценка на компетентния орган, да 

се изпускат от един общ комин.  

 2. Две или повече горивни инсталации, 

отделни горивни инсталации с 

номинална входяща топлинна 
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мощност под 1 MW не се вземат 

предвид за целите на изчисляване на 

общата номинална входяща 

топлинна мощност на съвкупността 

от горивни инсталации, освен ако 

повече от една средна горивна 

инсталация бъде инсталирана за 

същата цел на един и същи обект в 

режим на разпределяне на 

натоварването. В този случай 

съвкупността от такива инсталации 

в режим на разпределяне на 

натоварването се счита за една-

единствена горивна инсталация и 

техните капацитети се сумират за 

целите на изчисляване на общата 

номинална входяща топлинна 

мощност, дори и ако всяка отделна 

горивна инсталация има номинална 

входяща топлинна мощност под 

1 MW. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 4 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Регистрация Разрешения и регистрация 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че средните горивни инсталации се 

експлоатират само ако са 

регистрирани от компетентния 

орган. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че няма нови средни горивни 

инсталации, които да се експлоатират 

без съответното разрешително или 

регистрация. 
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Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 

2020 г. никоя действаща средна 

горивна инсталация с номинална 

входяща мощност по-голяма от 

15 MW не се експлоатира без 

съответното разрешително или 

регистрация.  

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 

2022 г. никоя действаща средна 

горивна инсталация с номинална 

входяща топлинна мощност по-

голяма от 15 MW не се експлоатира 

без съответното разрешително или 

регистрация. 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 4 - параграф 1 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 

2025 г.никоя действаща средна 
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горивна инсталация с номинална 

входяща топлинна мощност от 5 MW 

или по-малко не се експлоатира без 

съответното разрешително или 

регистрация. 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Процедурата за регистрация 

включва поне уведомление от 

оператора до компетентния орган за 

това, че експлоатира или възнамерява да 

експлоатира средна горивна инсталация. 

2. Държавите членки определят 

процедурата за издаване на 

разрешение и регистрация. 

Процедурата включва поне 

задължение на оператора да уведоми 

или да информира компетентния орган 

за това, че експлоатира или възнамерява 

да експлоатира средна горивна 

инсталация. 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Компетентният орган регистрира 

средната горивна инсталация в срок от 

един месец след уведомлението от 

оператора и информира оператора за 

това. 

4. Компетентният орган регистрира или 

стартира процедура за даване на 

разрешение на средната горивна 

инсталация в срок от един месец след 

уведомлението или информацията, 

подадено(а) от оператора, и информира 

оператора за това. 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Съществуващите средни горивни 

инсталации могат да бъдат 

освободени от задължението за 

уведомяване, посочено в параграф 2, 

при условие че цялата информация, 

посочена в параграф 3, е била 

предоставена на компетентните 

органи. 

заличава се 

Тези горивни инсталации се 

регистрират в срок от [тринадесет 

месеца след датата на 

транспониране]. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В регистъра, поддържан от 

компетентните органи, за всяка 

средна горивна инсталация се 

съдържа като минимум информацията, 

посочена в приложение I, както и всяка 

информация, получена чрез проверка на 

резултатите от мониторинга или други 

проверки за съответствие, посочени в 

членове 7 и 8. 

6. Компетентните органи поддържат 

публично достъпен регистър на 

всички средни горивни инсталации, 

който съдържа като минимум 

информацията, посочена в 

приложение I, както и всяка 

информация, получена чрез проверка на 

резултатите от мониторинга или други 

проверки за съответствие, посочени в 

членове 7 и 8, а също така и всякаква 

информация, получена във връзка с 

промени в средните горивни 

инсталации по смисъла на член 9. 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 6 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а. Всяко издадено разрешително или 



 

RR\1061417BG.doc 27/72 PE546.891v02-00 

 BG 

извършена регистрация съгласно друго 

национално законодателство или 

законодателство на Съюза може да 

бъде комбинирано(а) с 

разрешителното или регистрацията, 

изисквано(а) съгласно параграф 1, за 

да се получи единно разрешително или 

единна регистрация, при условие че 

то/тя съдържа информацията, 

която се изисква по настоящия член.  

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки могат да 

освободят средните горивни 

инсталации, които са част от 

инсталация, попадаща в обхвата на 

глава II на Директива 2010/75/ЕС, от 

задължението за спазване на 

пределните допустими стойности за 

емисии, определени в приложение II и 

разпоредбите на лен 6 от 

настоящата директива за тези 

замърсители, за които се прилагат 

пределно допустими стойности за 

емисии съгласно разпоредбите на 

член 13, параграф 5 и член 15, 

параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС 

по отношение на тези инсталации, 

само когато тези пределно допустими 

стойности за емисии не надвишават 

пределните стойности, определени в 

приложение II към настоящата 

директива. 

 За горивни инсталации, работещи с 

горива в нефтени и газови рафинерии, 

и за регенерационни котли, 

използвани за производството на 

целулозна каша, по искане от страна 

на оператор на средни горивни 

инсталации, държавите членки 
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освобождават средните горивни 

инсталации, които са част от 

инсталация, обхваната от глава ІІ от 

Директива 2010/75/ЕС от спазване на 

нормите за допустими емисии, 

определени в приложение II, и 

разпоредбите на член 6 от 

настоящата директива за тези 

замърсители, за които се прилагат 

пределно допустимите стойности за 

емисии съгласно разпоредбите на 

член 13, параграф 5 и член 15, 

параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС 

по отношение на тези инсталации .  

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

От 1 януари 2025 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, по-голяма от 5 MW, не трябва 

да превишават нормите за допустими 

емисии, определени в част 1 от 

приложение II. 

От 1 януари 2020 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прах от съществуващи средни 

горивни инсталации с номинална 

входяща мощност, по-голяма от 15 MW, 

не трябва да превишават нормите за 

допустими емисии, определени в част 1 

от приложение II. 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 От 1 януари 2022 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прах от съществуващи 

средни горивни инсталации с 

номинална входяща топлинна 

мощност, по-голяма от или равна 
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на15 MW, не превишават пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в част 1 от 

приложение II. 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

От 1 януари 2030 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, равна на или по-малка от 

5 MW, не трябва да превишават нормите 

за допустими емисии, определени в част 

1 от приложение II. 

От 1 януари 2027 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прах от съществуващи средни 

горивни инсталации с номинална 

входяща мощност, равна на или по-

малка от 5 MW, не трябва да 

превишават пределно допустимите 

стойности за емисии, определени в част 

1 от приложение II. 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки могат да 

освободят съществуващи средни 

горивни инсталации, които са част 

от МИМ и ИМС, от задължението за 

спазване на пределно допустимите 

стойности за емисии, определени в 

част 1 от приложение II, за период до 

пет години, но не по-късно от 2030 г., 

от датите, посочени съответно в 

първа, втора и трета алинея от 

параграф 2 на настоящия член, без да 

се нарушават съществуващите 

международни ангажименти. 
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Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – алинея 2 б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В отклонение от разпоредбите на 

параграф 1, без да се накърняват 

стандартите в областта на 

околната среда и тези относно 

качеството на въздуха, 

компетентният орган може за 

период до пет години, считано от 

момента на изпълнение на 

посочените в приложение ІІ пределно 

допустими стойности, но не по-късно 

от 2030 г., в конкретни случаи, да 

установят не толкова стриктни 

пределно допустими стойности за 

емисии, при условие че най-малко 50% 

от производството на полезна 

топлоенергия на инсталацията, 

определено като плаваща средна 

стойност за период от пет години, се 

предоставя под формата на пара или 

топла вода на обществена мрежа за 

централно отопление, или при 

условие е основното гориво на 

инсталацията е твърда биомаса. 

Подобна дерогация може да се прилага 

само когато оценката показва, че 

постигането на нивата на емисиите, 

предвидени в приложение II, би довело 

до несъразмерно по-високи разходи в 

сравнение с ползите за околната 

среда в резултат на: 

 а) географското положение на 

съответната инсталация или 

местните екологични условия; или 

 б) техническите характеристики на 

съответната инсталация. 

 Максимално допустимите 

стойности, определени от 

компетентните органи, не 

надвишават 1100 mg/Nm3 за SO2 и 150 
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mg/Nm³ за праха. 

 Компетентният орган във всички 

случаи гарантира, че не се причинява 

значително замърсяване и че се 

постига висока степен на опазване на 

околната среда като цяло. 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – алинея 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

500 експлоатационни часа годишно, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 1 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 100 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

500 експлоатационни часа годишно по 

плаваща средна стойност, изчислена 

за период от пет години, от 

задължението за спазване на пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в част 1 от приложение II в 

спешни случаи или при извънредни 

обстоятелства, които налагат 

използването на тези средни горивни 

инсталации. Държавите членки 

могат да увеличат пределната 

стойност до 800 часа в следните 

случаи: 

 - за подпомагане на производството 

на електроенергия в свързани острови, 

в случай на прекъсване на основната 

доставка на електроенергия към 

острова; 

 - средни горивни инсталации, 

използвани за производство на 

топлоенергия в случай на 

изключително студени климатични 

условия. 

 В този случай за инсталациите, 

използващи твърди горива, се прилага 

допустима стойност от 200 mg/Nm³ за 

емисиите на прах. 
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Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

От [1 година след датата на 

транспониране] емисиите във въздуха 

на серен диоксид, азотни оксиди и 

прахови частици от нови средни 

горивни инсталации не трябва да 

превишават нормите за допустими 

емисии, определени в част 2 от 

приложение II. 

От [12 месеца след датата на 

транспониране] емисиите във въздуха 

на серен диоксид, азотни оксиди и прах 

от нови средни горивни инсталации не 

трябва да превишават пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в част 2 от приложение II.  

Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

500 експлоатационни часа годишно, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 2 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 100 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

500 експлоатационни часа годишно по 

плаваща средна стойност, изчислена 

за период от три години, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 2 

от приложение II в спешни случаи, 

налагащи използването на тези 

средни горивни инсталации. В този 

случай за инсталациите, използващи 

твърди горива, се прилага норма от 

100 mg/Nm³ за допустимите емисии на 

прах. 
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Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В зоните, в които не са спазени 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха в ЕС, определени в 

директива 2008/50/ЕО, държавите 

членки прилагат за отделните средни 

горивни инсталации в тези зони норми 

за допустими емисии, основаващи се на 

базовите стойности, посочени в 

приложение III, или на по-ниски 

стойности, установени от 

държавите членки, освен ако се 

докаже пред Комисията, че 

прилагането на такива норми за 

допустими стойности би довело до 

несъразмерни разходи и че други 

мерки, гарантиращи спазването на 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха, са включени в 

плановете за качество на въздуха, 

изисквани съгласно член 23 от 

Директива 2008/50/ЕО. 

4. В зоните, в които не са спазени 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха в ЕС, определени в 

Директива 2008/50/ЕО, държавите 

членки оценяват за отделни средни 

горивни инсталации в тези зони 

необходимостта от прилагането на 

по-строги пределно допустими 

стойности за емисии, които могат да се 

основават на базовите стойности, 

посочени в приложение III. 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Енергийна ефективност 

 1. Държавите членки предприемат 

мерки за насърчаване на по-висока 

енергийна ефективност на средните 

горивни инсталации. 

 2. До 31 декември 2016 г. Комисията 

извършва оценка на минималните 

стандарти за енергийна ефективност 
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за средните горивни инсталации в 

съответствие с най-добрите налични 

техники. 

 3. Комисията съобщава резултатите 

от това оценяване на Европейския 

парламент и на Съвета, като те 

придружават от законодателно 

предложение, когато е целесъобразно, 

за определяне на нива на ефикасност 

на експлоатационните 

характеристики за нови средни 

горивни инсталации, които ще се 

прилагат от 1 януари 2020 г. 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки изграждат система 

за екологични проверки на средните 

горивни инсталации или прилагат 

други мерки за проверка на 

съответствието с изискванията на 

настоящата директива. 

1. Държавите членки изграждат 

ефективна система, базираща се или 

на екологичните инспекции или на 

други мерки, за проверка на 

съответствието с изискванията на 

настоящата директива.  

Изменение  57 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Когато вече има въведени одити и 

инспекции за установяване на 

съответствието с други 

законодателни актове на Съюза за 

контрол върху емисиите, държавите 

членки могат да използват 

съществуващите одити и инспекции 

с цел установяване на 

съответствието с настоящата 
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директива. 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират 

възможно най-кратки периоди на 

пускане и спиране на средните горивни 

инсталации, както и на всякакви 

неизправности. В случай на 

неизправност или повреда на 

вторичното пречиствателно съоръжение 

операторът незабавно уведомява 

компетентния орган. 

3. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират 

че операторите спазват възможно 

най-кратки периоди при пускане и 

спиране на средните горивни 

инсталации, както и при всякакви 

неизправности. В случай на 

неизправност или повреда на 

вторичното пречиствателно съоръжение 

операторът незабавно уведомява 

компетентния орган. 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а.   Операторът съобщава на 

компетентния орган за случаите на 

несъответствие възможно най-скоро 

и във формат, определен от 

държавите членки. 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случай на несъответствие 

държавите членки гарантират, че: 

4. В случай на несъответствие 

държавите членки гарантират, че 

компетентните органи ще поискат 

от оператора да предприеме 
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необходимите мерки, за да гарантира 

възстановяването на 

съответствието без излишно 

забавяне.  

(a) операторът информира незабавно 

компетентния орган; 

 

(б) операторът предприема незабавно 

необходимите мерки, за да осигури 

възстановяване на съответствието 

във възможно най-кратък срок; 

 

(в) компетентният орган изисква от 

оператора да предприеме всички 

подходящи допълнителни мерки, 

които този компетентен орган 

счита за необходими за 

възстановяване на съответствието. 

 

Ако съответствието не може да бъде 

възстановено, компетентният орган 

временно спира работата на 

инсталацията и отнема регистрацията ѝ. 

Ако съответствието не може да бъде 

възстановено, компетентният орган 

временно спира работата на 

инсталацията и отнема 

разрешителното или регистрацията ѝ. 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) без да се засягат разпоредбите на 

член 4, параграф 5 — доказателство 

за уведомяването на компетентния 

орган; 

заличава се 

 

 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) доказателство за регистрацията от 

компетентния орган; 

(б) разрешителното или доказателство 

за регистрацията от компетентния 

орган; 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(г) когато е приложимо — запис за 

експлоатационните часове във връзка с 

член 5, параграф 2, втора алинея; 

(г) когато е приложимо — запис за 

експлоатационните часове във връзка с 

член 5, параграф 2, трета алинея и 

член 5, параграф 3, втора алинея; 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – буква д a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) документиране на случаите на 

несъответствие и на предприетите 

мерки съгласно член 7, параграф 4. 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – буква д б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) документите, посочени в член 9. 

 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Данните, посочени в параграф 2, се 

предоставят на разположение на 

местните и регионалните органи на 

района, в който се намира средната 

горивна инсталация. 

 

 

Изменение  67 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Операторът уведомява компетентния 

орган за всяко планирано изменение в 

средната горивна инсталация, което би 

довело до промяна в приложимите 

норми за допустими емисии. Това 

уведомяване се извършва поне един 

месец преди осъществяването на 

изменението. 

1. Операторът информира 

компетентния орган за всяко планирано 

изменение в средната горивна 

инсталация, което би довело до промяна 

в приложимите пределно допустими 

стойности за емисии. Информацията 

се предоставя поне един месец преди 

осъществяването на изменението. 

 

 

Изменение  68 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Въз основа на уведомление от 

оператора в съответствие с параграф 1 

компетентният орган регистрира 

съответното изменение в 

едномесечен срок. 

2. При получаване на информацията, 

изпратена от оператора в съответствие 

с параграф 1, компетентният орган 

актуализира разрешителното или 

съответно регистрацията в срок от 

три месеца и уведомява оператора за 

това. 

Обосновка 

Необходимо е да се даде възможност компетентният орган да актуализира 

разрешителното или регистрацията на инсталацията въз основа на ефектите, които 
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измененията може да предизвикат върху качеството на въздуха и приложимите 

норми за допустими емисии. 

 

 

Изменение  69 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. В случай на съществена промяна, 

съгласно определението в член 3, 

параграф 1, точка 19а, на 

съществуваща средна горивна 

инсталация, компетентният орган 

актуализира разрешителното или 

регистрацията като това, издавано 

за нова горивна инсталация, и 

уведомява оператора за това. 

 

 

Изменение  70 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета24, 

компетентният орган предоставя на 

обществеността достъп, включително по 

интернет, до регистъра на средни 

горивни инсталации. 

Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета24, 

компетентният орган предоставя на 

обществеността достъп, включително по 

интернет, до регистъра на средни 

горивни инсталации, както е посочено 

в член 4, параграф 6. 

__________________ __________________ 

24 Директива 2003/4/ЕO на Европейския 

парламент и на Съвета от 28 януари 

2003 г. относно обществения достъп до 

информация за околната среда (OВ L 41, 

14.2.2003 г., стр. 26). 

24 Директива 2003/4/ЕO на Европейския 

парламент и на Съвета от 28 януари 

2003 г. относно обществения достъп до 

информация за околната среда (OВ L 41, 

14.2.2003 г., стр. 26). 
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Изменение  71 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки докладват до [2 

години след датата на 

транспониране] на Комисията в 

обобщен вид данните, изброени в 

приложение I, като включват и 

приблизителна оценка на общите 

годишни емисии на серен диоксид, 

азотни оксиди и прахови частици от 

тези инсталации, групирани по вид 

гориво и по капацитет. 

1. 1. Държавите членки докладват до 31 

декември 2024 г. на Комисията в 

обобщен вид данните, изброени в 

приложение I, като включват и 

приблизителна оценка на общите 

годишни емисии на серен диоксид, 

азотни оксиди и прах от средни горивни 

инсталации, групирани по видове 

инсталации, по вид гориво и по 

капацитет. 

Обосновка 

По-дългият времеви срок се оправдава от въвеждането на възможен разрешителен 

режим, който е по-сложен от самата регистрация. 

 

 

Изменение  72 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Държавите членки докладват 

също пред Комисията, до 31 декември 

2024 г., за прогнозните годишни 

емисии на въглероден оксид от тези 

инсталации, групирани по вид гориво 

и по капацитет. 

 

Изменение  73 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки изпращат на 

Комисията втори и трети доклад, 

съдържащ актуализация на данните, 

посочени в параграф 1, съответно до 1 

октомври 2026 г. и 1 октомври 2013 г. 

Държавите членки изпращат на 

Комисията втори и трети доклад, 

съдържащ актуализация на данните, 

посочени в параграфи 1 и 1а, съответно 

до 1 октомври 2029 г. и 2034 г. 

 

Изменение  74 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 2 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Докладите, изготвени съгласно първа 

алинея, съдържат качествена и 

количествена информация относно 

изпълнението на настоящата директива, 

всички действия, предприети с цел 

проверка на съответствието на 

експлоатацията на средни горивни 

инсталации с настоящата директива и 

всички правоприлагащи действия, 

предприети за постигане на нейните 

цели. 

Докладите, изготвени съгласно 

параграфи 1 и 1а и първа алинея от 

настоящия параграф, съдържат 

качествена и количествена информация 

относно изпълнението на настоящата 

директива, всички действия, предприети 

с цел проверка на съответствието на 

експлоатацията на средни горивни 

инсталации с настоящата директива и 

всички правоприлагащи действия, 

предприети за постигане на нейните 

цели. 

 

 

Изменение  75 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Вторият обобщен доклад на 

Комисията съдържа преглед на 

изпълнението на настоящата 

директива, в който се обръща 

специално внимание на 

необходимостта базовите 

стойности, посочени в 

заличава се 
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приложение III, да се установят като 

норми за допустими емисии за целия 

Съюз, и се придружава от 

законодателно предложение, ако това 

е целесъобразно. 

Изменение  76 

Предложение за директива 

Член 12 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12a 

 Преразглеждане 

 1. Комисията преразглежда пределно 

допустимите стойности за емисии за 

нови средни горивни инсталации до 31 

декември 2025 г. с изключение на 

пределно допустимите стойности за 

емисии на NOx, които се 

преразглеждат до 31 декември 2021 г. 

Пределно допустимите стойности за 

емисии за нови и съществуващи 

средни горивни инсталации се 

преразглеждат до 31 декември 2030 г. 

След това преразглеждането се 

извършва на всеки десет години. 

Преразглеждането взема предвид най-

добрите налични технологии и по 

възможност данните, събрани 

посредством посочения в член 6 

мониторинг. 

 2. Комисията преценява дали е 

необходимо да се регламентират 

емисиите на въглероден оксид за 

средните горивни инсталации. 

 3. Комисията представя 

резултатите от това 

преразглеждане на Европейския 

парламент и на Съвета, които по 

целесъобразност са придружени от 

законодателно предложение. 
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Обосновка 

С толкова дълги периоди от време е важно редовно да се извършва преглед на 

директивата с оглед на новите технологични развития. 

 

 

Изменение  77 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието за приемане на 

делегираните актове, посочени в 

член 13, се предоставя на Комисията за 

период от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането на 

това правомощие не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощието се продължава 

мълчаливо всеки път за същия срок, 

освен ако Европейският парламент или 

Съветът не възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от четири 

месеца преди изтичането на съответния 

срок. 

2. Правомощието за приемане на 

делегираните актове, посочени в 

член 13, се предоставя на Комисията за 

период от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането на 

това правомощие не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок и го изпраща на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Делегирането на правомощието се 

продължава мълчаливо всеки път за 

същия срок, освен ако Европейският 

парламент или Съветът не възрази 

срещу подобно продължаване не по-

късно от четири месеца преди 

изтичането на съответния срок. 

 

Изменение  78 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива, най-късно до 

[дата: 1,5 години след влизането в сила]. 

Те незабавно съобщават на Комисията 

Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива, най-късно до 

[дата: 18 месеца след влизането в сила]. 

Те незабавно съобщават на Комисията 



 

PE546.891v02-00 44/72 RR\1061417BG.doc 

BG 

текста на тези разпоредби. текста на тези разпоредби. 

Изменение  79 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. В случай на позоваване на член 5, 

параграф 2, втора алинея — 

декларация, подписана от оператора, в 

която същият се ангажира да 

експлоатира инсталацията не повече от 

300 часа годишно; 

8. В случай на позоваване на член 5, 

параграф 2, трета алинея или член 5, 

параграф 3, втора алинея — 

декларация, подписана от оператора, в 

която същият се ангажира да 

експлоатира инсталацията не повече от 

броя часове, посочен в тези алинеи; 

 

 

 

Изменение  80 

Предложение за директива 

Приложение IV – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мониторинг на емисиите Мониторинг на емисиите и оценка на 

съответствието 

 

Изменение  81 

Предложение за директива 

Приложение IV – част 1 – точка 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Част I - Методи за мониторинг 

1. Изисква се периодично измерване на 

SO2, NOx и праховите частици поне 

веднъж на всеки три години за средни 

горивни инсталации, чиято номинална 

входяща топлинна мощност е по-голяма 

1. Изисква се периодично измерване на 

SO2, NOx и праха поне: 
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от 1 MW и по-малка от 20 MW, и поне 

веднъж годишно за средни горивни 

инсталации, чиято номинална входяща 

топлинна мощност е равна на или по-

голяма от 20 MW и по-малка от 50 MW.  

 - веднъж на всеки три години за средни 

горивни инсталации, чиято номинална 

входяща топлинна мощност е по-голяма 

от 1 MW и по-малка от 5 MW,  

 - веднъж на всеки две години за средни 

горивни инсталации, чиято номинална 

входяща топлинна мощност е равна на 

или по-голяма от 5 MW и по-малка от 

15 MW,  

 - всяка година за средни горивни 

инсталации, чиято номинална 

входяща топлинна мощност е равна 

на или по-голяма от 15 MW. 

 

Изменение  82 

Предложение за директива 

Приложение IV – част 1 – точка 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Измервания се изискват само за 

замърсители, за които в 

приложение II е определена норма за 

допустими емисии за съответната 

инсталация. 

2. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят 

провеждането на измервания и за 

въглероден оксид (CO). 

Изменение  83 

Предложение за директива 

Приложение IV – част I – точка 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Първите измервания се извършват в 

срок от три месеца след регистрацията 

на инсталацията. 

3. Първите измервания се извършват в 

срок от три месеца след регистрацията 

или издаването на разрешение за 
инсталацията. 
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Изменение  84 

Предложение за директива 

Приложение IV – част I – точка 4 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Като алтернатива на 

периодичните измервания, посочени в 

точка 1, държавите членки могат да 

изискват непрекъснати измервания.  

 Когато се правят непрекъснати 

измервания, автоматизираните 

измервателни системи подлежат на 

проверка посредством успоредни 

измервания по референтните методи 

поне веднъж годишно, а операторът 

уведомява компетентния орган за 

резултатите от тези проверки. 

Изменение  85 

Предложение за директива 

Приложение IV – част I – точка 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Вземането на проби, анализът на 

замърсяващите вещества и 

измерванията на параметрите на 

процеса, както и всякакви алтернативи, 

използвани съгласно точка 4, се 

извършват в съответствие със 

стандартите на CEN. При липса на 

стандарти на CEN, се прилагат 

стандарти на ISO, национални или 

други международни стандарти, 

гарантиращи получаването на данни с 

равностойно научно качество. 

5. Вземането на проби, анализът на 

замърсяващите вещества и 

измерванията на параметрите на 

процеса, както и всякакви алтернативи, 

използвани съгласно точка 4, се 

извършват в съответствие със 

стандартите на CEN. По време на 

измерванията инсталацията работи 

при стабилни условия и 

представително равно натоварване. 

Периодите на пускане и спиране не се 

вземат предвид.  При липса на 

стандарти на CEN, се прилагат 

стандарти на ISO, национални или 

други международни стандарти, 

гарантиращи получаването на данни с 
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равностойно научно качество. 

Изменение  86 

Предложение за директива 

Приложение IV – част I a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Част Ia - Оценка на съответствието 

 1. При периодичните измервания 

пределно допустимите стойности за 

емисии, посочени в член 5, се смятат 

за спазени, ако резултатите от всяка 

от сериите измервания или от 

другите процедури, определени и 

установени съгласно правилата, 

предвидени от компетентните 

органи, не надвишават съответните 

пределно допустими стойности за 

емисии. 

 2. При непрекъснатите измервания 

спазването на пределно допустимите 

стойности за емисии, посочени в 

член 5, се оценява по начина, 

предвиден в точка 1 от част 4 на 

приложение V към 

Директива 2010/75/ЕС. 

 Потвърдените средни стойности се 

определят по начина, предвиден в 

точки 9 и 10 от част 3 на 

приложение V към 

Директива 2010/75/ЕС. 

 За целите на изчисляването на 

средните стойности на емисиите, 

стойностите, измерени в периодите, 

посочени в член 5, параграфи 6 и 7, 

както и в периодите на пускане и 

спиране, се игнорират.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

В ЕС има около 150000 средни горивни инсталации, и по-конкретно инсталации с 

номинална входяща топлинна мощност от 1 до 50 MW: те се използват за много 

разнообразни приложения (включително производство на електроенергия, 

домашно/жилищно отопление и охлаждане, осигуряване на топлинна енергия/пара за 

промишлени процеси и т.н.) и представляват важен източник на емисии на серен 

диоксид, азотни оксиди и прах. Докато малките горивни инсталации се уреждат от 

Директива 2009/125/ЕО (Директива за екодизайна), а големите горивни инсталации от 

Директива 2010/75/ЕС (Директива относно емисиите от промишлеността), емисиите на 

замърсители на въздуха с произход от средни горивни инсталации обикновено не са 

регулирани на равнището на ЕС.  

 

Поради това предложението на Комисията съдържа разпоредби относно средните 

горивни инсталации. То има за цел да допринесе значително за намаляване на 

замърсяването с NOx, SO2 и прах чрез определяне на пределно допустими стойности за 

емисии за новите и съществуващите инсталации заедно с проста система за 

регистрация, за да се помогне за изпълнението на съществена част от задълженията на 

държавите членки във връзка с намаляването на емисиите и освен това да се избегнат 

евентуални компромиси между качеството на въздуха и все по-засиленото използване 

на биомаса, което в противен случай може да доведе до увеличено замърсяване на 

въздуха. 

 

В съответствие с принципа за по-добро регулиране настоящият доклад има за цел да 

избегне дублирането на регулиране и прекомерната административна тежест, като 

едновременно с това запази непокътнати целите на първоначалното законодателно 

предложение. 

 

В този дух беше изменен обхватът на директивата, а именно член 2, за да се изясни 

съответното приложение на предложената директива и на съществуващите достижения 

на правото на Съюза, най-вече, но не единствено, по отношение на Директива 

2010/75/EС относно емисиите от промишлеността. Бяха въведени и допълнителни 

пояснения, за да се спази регулаторната съгласуваност с Директивата относно емисиите 

от промишлеността. 

 

Докладчикът счита, че предложените промени увеличават възможността за 

реалистично прилагане на директивата, така че тя да може да стане важен инструмент 

за подобряването на качеството на въздуха в Европейския съюз, без да налага 

необосновани тежести на обществото и икономиката. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от 

средни горивни инсталации 

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)) 

Докладчик по становище: Фредрик Федерлей 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст 

Замърсяването на въздуха е същински трансграничен проблем и в много държави 

членки то се дължи в значителна част на навлизането на замърсен въздух от съседни 

страни. Следователно са нужни действия на равнището на Съюза, за да се установи 

последователна и амбициозна рамка за справяне с емисиите. 

Предложението на Комисията има за цел да запълни съществените празноти в 

действащото законодателство на ЕС. Нови малки горивни инсталации вече са 

регулирани чрез разпоредби за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне 

на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. 

Същевременно големите горивни инсталации са обхванати от Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от 

промишлеността и Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във 

въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (до 31 декември 2015 г.). 

Въпреки това, понастоящем няма конкретно законодателство на равнище ЕС относно 

емисиите на замърсители на въздуха от средни горивни инсталации (инсталации с 

номинална входяща топлинна мощност между 1 и 50 MW) (СГИ) и докладчикът 

приветства целта на предложението на Комисията за запълване на тази празнина, така 
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че да се създаде по-съгласувана регулаторна среда. 

Предложението е важно поради няколко причини. На първо място, съгласно оценката 

на въздействието на Комисията, замърсяване то на въздуха се очаква да доведе до 

повече от 400 000 преждевременни смъртни случая годишно и до здравни разходи в 

размер до 940 милиарда евро. То също така допринася за значително влошаване на 

състоянието на околната среда, като 62% от територията на ЕС са изложени на 

еутрофикация и икономически щети като примерно 15 милиарда евро от загуба на 

работни дни, 4 милиарда евро разходи за здравеопазване, 3 милиарда евро от 

нереализирани добиви от култури и 1 милиард евро щети по сградите. На второ място, 

намаляването на емисиите от средните горивни инсталации може да допринесе за 

постигане на целите на ЕС относно климата и енергията, за намаляване на емисиите на 

парникови газове, подобряване на енергийната ефективност и насърчаване на енергията 

от възобновяеми източници. Като вземем мерки сега и запълним съществуващата 

регулаторна празнина можем да дадем ясни сигнали за инвестиции и да предоставим 

допълнителни стимули за научни изследвания и иновации по отношение на 

революционните технологии. Това ще създаде условия за европейските предприятия да 

играят водеща роля в екологичните иновации, с огромен потенциал по отношение на 

експортните пазари. Само замърсяването на въздуха например струва на Китай 12-13% 

от БВП всяка година. 

Разяснения и промени, предложени от докладчика 

Въпреки това обаче съществуват редица въпроси, които трябва да бъдат изяснени и 

подобрени по отношение на предложението на Комисията. Докладчикът е набелязал 

следните основни точки.  

Връзка с действащото законодателство 

Регулаторната рамка трябва да бъде съгласувана и рисковете от двойно регулиране да 

се избегнат. По-конкретно, налице е необходимост от изясняване на връзката между 

настоящото предложение и Директивата за промишлените емисии, която вече е в сила. 

Перспектива от гледна точка на МСП 

Като се има предвид, че около 75% от СГИ се ръководят от МСП, специално внимание 

следва да се обърне да не се налага прекомерна административна тежест. МСП не 

разполагат с необходимия административен капацитет на по-големите предприятия и 

има няколко части както от настоящото предложение, така и в позицията на Съвета, в 

които тази перспектива липсва.  

Ефективност на разходите 

Налице е ясна необходимост да се постигне правилен баланс между разходите за 

предприятията и ползите за околната среда и защитата на здравето. Макар и да е ясно, 

че са ни необходими пределно допустими стойности за емисии, те трябва да бъдат 

съразмерни и да работят на практика. Същевременно докладчикът вярва, че е налице 

силно желание за амбициозна рамка. 
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Гъвкавост 

В предложението на Комисията вече се прави разграничение между нови и 

съществуващи инсталации. Въпреки това обаче има възможност за по-голяма гъвкавост 

за най-малките съществуващи инсталации до 5 MW, за които разходите могат да бъдат 

сравнително високи. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Изгарянето на гориво в малки 

горивни инсталации и уреди може да 

бъде обхванато от актовете за 

изпълнение на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията 

за екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението15. Изгарянето на 

гориво в големи горивни инсталации 

попада в обхвата на Директива 

2010/75/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета16, считано от 7 януари 2013 г., 

докато Директива 2001/80/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета17 

продължава да се прилага до 31 

декември 2015 г. спрямо големите 

горивни инсталации, посочени в 

член 30, параграф 2 от Директива 

2010/75/ЕС. 

(5) Изгарянето на гориво в малки 

горивни инсталации и уреди може да 

бъде обхванато от актовете за 

изпълнение на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на 

Съвета15. Необходими са обаче 

допълнителни мерки в рамките на 

Директива 2009/125/ЕО, за да се 

покрият оставащите законодателни 

пропуски. Изгарянето на гориво в 

големи горивни инсталации попада в 

обхвата на Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета16, 

считано от 7 януари 2013 г., докато 

Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета17 продължава да 

се прилага до 31 декември 2015 г. 

спрямо големите горивни инсталации, 

посочени в член 30, параграф 2 от 

Директива 2010/75/ЕС. 

__________________ __________________ 

15 Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 

15 Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за 
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екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ОВ L 285, 

31.10.2009 г., стp. 10). 

екодизайн към продукти, свързани с 

енергопотреблението (ОВ L 285, 

31.10.2009 г., стp. 10). 

16Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., 

стр. 17). 

16Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. относно емисиите от 

промишлеността (комплексно 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., 

стр. 17). 

17Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 

2001 г. за ограничаване на емисиите на 

определени замърсители във въздуха, 

изпускани от големи горивни 

инсталации (ОВ L 309, 27.11.2001 г., 

стр. 1). 

17Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 

2001 г. за ограничаване на емисиите на 

определени замърсители във въздуха, 

изпускани от големи горивни 

инсталации (ОВ L 309, 27.11.2001 г., 

стр. 1). 

Обосновка 

Правният вакуум между Директивата за екодизайна и настоящата директива следва 

да бъде запълнен в Директивата за екодизайна, както се предлага в позицията на 

Съвета. 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Настоящата директива не следва да 

се прилага за продукти, свързани с 

енергопотреблението, обхванати от 

мерки по прилагането, приети в 

съответствие с Директива 2009/125/ЕО, 

или от глава III или IV от Директива 

2010/75/ЕС. Някои други горивни 

инсталации също следва да бъдат 

изключени от обхвата на настоящата 

директива въз основа на техните 

технически характеристики или 

използването им в специални дейности. 

(9) Настоящата директива не следва да 

се прилага за горивни инсталации, 

обхванати от мерки по прилагането, 

приети в съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, или от Директива 

2010/75/ЕС. Някои други горивни 

инсталации също следва да бъдат 

изключени от обхвата на настоящата 

директива въз основа на техните 

технически характеристики или 

използването им в специални дейности. 

Нито една горивна инсталация не 

бива подлагана на двойно регулиране. 

При необходимост Комисията 

представя разяснителни насоки. 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като се има предвид 

местоположението на съответните 

горивни инсталации и свързаните с 

тях технически и логистични 

въпроси, е по-подходящо за Испания, 

що се отнася до Канарските острови, 

Франция, що се отнася до френските 

отвъдморски департаменти, и 

Португалия, що се отнася до Мадейра 

и Азорските острови, да определят 

пределно допустими стойности за 

емисии за средните горивни 

инсталации, работещи в тези 

области, без това да ги прави обект 

на минимални изисквания, 

приложими за целия ЕС. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се осигури контрол върху 

емисиите на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици във въздуха, 

всяка средна горивна инсталация следва 

да е в експлоатация само ако е поне 

регистрирана от компетентния орган въз 

основа на уведомление от оператора. 

(10) За да се осигури контрол върху 

емисиите на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици във въздуха, 

всяка средна горивна инсталация следва 

да е в експлоатация само ако е поне 

регистрирана от компетентния орган 

или е получила разрешение от този 

орган, въз основа на уведомление от 

оператора. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 
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Член 2 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) горивни инсталации, които попадат в 

обхвата на глава III или глава IV от 

Директива 2010/75/ЕС; 

a) горивни инсталации, които попадат в 

обхвата на Директива 2010/75/ЕС; 

Обосновка 

За да се избегне двойното регламентиране, инсталациите, попадащи в обхвата на 

Директива 2010/75/ЕС, не следва да бъдат обхванати от настоящата директива. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) продукти, свързани с 

енергопотреблението, които попадат в 

обхвата на мерки за изпълнение, приети 

в съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, когато с тези актове за 

изпълнение се установяват норми за 

допустими емисии на замърсителите, 

изброени в приложение II към 

настоящата директива; 

б) горивни инсталации, които попадат 

в обхвата на мерки за изпълнение, 

приети в съответствие с Директива 

2009/125/ЕО, когато с тези актове за 

изпълнение се установяват пределно 

допустими стойности за емисии на 

замърсителите, изброени в 

приложение II към настоящата 

директива; 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) горивни инсталации, в които 

газообразните продукти на горенето се 

използват за пряко нагряване, сушене 

или друг вид обработка на предмети или 

материали; 

в) горивни инсталации, в които 

продуктите на горенето се използват 

за пряко нагряване, сушене или друг вид 

обработка на предмети или материали, 

като например пещи за топене, 

отоплителни пещи или пещи за 

термична обработка; 
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Обосновка 

С цел правна сигурност следва да се използва същата формулировка като в член 28, 

буква а) от Директива 2010/75/EС относно емисиите от промишлеността. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) регенерационни котли в рамките 

на инсталация за производство на 

хартиена каша; 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква e б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) горивни инсталации, които горят 

нефтопреработвателни горива 

самостоятелно или в комбинация с 

други горива за производство на 

енергия на територията на нефтени 

и газови рафинерии; 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящата директива не се 

прилага за научноизследователски и 

развойни дейности или за дейности, 

свързани с изпитване на средни 

горивни инсталации. Държавите 

членки могат да определят 

специфични условия за прилагането 

на настоящия параграф. 
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Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „прахови частици“ са частици с 

всякаква форма, структура или 

плътност, диспергирани в газовата фаза 

при условията на мястото на вземането 

на пробата, които могат да бъдат 

събрани посредством филтриране при 

определени условия след вземане на 

представителни проби от подлежащия 

на анализ газ и които остават преди 

филтъра и върху филтъра след 

изсушаване при определени условия; 

(4) „прах“ означава частици с всякаква 

форма, структура или плътност, 

диспергирани в газовата фаза при 

условията на мястото на вземането на 

пробата, които могат да бъдат събрани 

посредством филтриране при 

определени условия след вземане на 

представителни проби от подлежащия 

на анализ газ и които остават преди 

филтъра и върху филтъра след 

изсушаване при определени условия; 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „съществуваща горивна инсталация“ 

е горивна инсталация, въведена в 

експлоатация преди [1 година след 

датата на транспониране]; 

(6) „съществуваща горивна инсталация“ 

е горивна инсталация, въведена в 

експлоатация преди [1 година след 

датата на транспониране] или за която 

е издадено разрешително преди [дата 

на транспониране] в съответствие с 

националното законодателство, при 

условие че инсталацията е пусната в 

експлоатация не по-късно от 

[1 година след датата на 

транспониране]; 

Изменение  13 

Предложение за директива 
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Член 3 – точка 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „експлоатационни часове“ е 

времето, изразено в часове, през което 

дадена горивна инсталация изпуска 

емисии във въздуха; 

(16) „експлоатационни часове“ означава 

времето, изразено в часове, през което 

дадена горивна инсталация 

функционира и изпуска емисии във 

въздуха, с изключение на периодите на 

пускане и спиране; 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Правила за сумиране 

 Държавите членки могат да приемат 

съвкупността от две или повече нови 

средни горивни инсталации за една-

единствена средна горивна 

инсталация за целите на 

настоящата директива и да сумират 

тяхната номинална входяща 

топлинна мощност за целите на 

изчисляване на общата номиналната 

входяща топлинна мощност на 

инсталацията, когато: 

 - отпадъчните газове от такива 

средни горивни инсталации се 

изпускат от един общ комин; или 

 - като се отчитат техническите и 

икономическите фактори, 

отпадъчните газове от такива средни 

горивни инсталации биха могли да се 

изпускат от един общ комин. 

Обосновка 

В позицията на Съвета се предлагат задължителни правила за сумиране. 

Основанието на Комисията да се въздържи от предлагане на правила за сумиране е 

голямата административна тежест, която те би могло да предизвикат. Въпреки 

това обаче няколко държави членки вече имат установени правила за сумиране. 
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Настоящото изменение въвежда правила за сумиране на доброволен принцип, като по 

този начин се дава възможност на държавите членки да продължат с правилата за 

сумиране, но същевременно нито една от тях не се задължава да ги въведе. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че средните горивни инсталации се 

експлоатират само ако са 

регистрирани от компетентния 

орган. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че няма нови средни горивни 

инсталации, които да се експлоатират 

без съответното разрешително или 

регистрация. 

 1a. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 

2025 г. никоя действаща средна 

горивна инсталация с номинална 

входяща мощност по-голяма от 5 MW 

не се експлоатира без съответното 

разрешително или регистрация.  

 Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да се 

гарантира, че считано от 1 януари 

2030 г. никоя действаща средна 

горивна инсталация с номинална 

входяща мощност от 5 MW или по-

малко не се експлоатира без 

съответното разрешително или 

регистрация. 

2. Процедурата за регистрация включва 

поне уведомление от оператора до 

компетентния орган за това, че 

експлоатира или възнамерява да 

експлоатира средна горивна инсталация. 

2. Държавите членки определят 

процедурата за издаване на разрешение 

и регистрация. Тя включва поне 

задължение на оператора да уведоми 

компетентния орган за това, че 

експлоатира или възнамерява да 

експлоатира средна горивна инсталация. 

3. Уведомлението от оператора за всяка 

средна горивна инсталация трябва да 

съдържа поне информацията, посочена в 

приложение I. 

3. Уведомлението от оператора за всяка 

средна горивна инсталация трябва да 

съдържа поне информацията, посочена в 

приложение I. 
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4. Компетентният орган регистрира 

средната горивна инсталация в срок от 

един месец след уведомлението от 

оператора и информира оператора за 

това. 

4. Компетентният орган регистрира или 

стартира процедура за даване на 

разрешение на средната горивна 

инсталация в срок от един месец след 

уведомлението от оператора и 

информира оператора за това. 

5. Съществуващите средни горивни 

инсталации могат да бъдат освободени 

от задължението за уведомяване, 

посочено в параграф 2, при условие че 

цялата информация, посочена в 

параграф 3, е била предоставена на 

компетентните органи. 

5. Съществуващите средни горивни 

инсталации могат да бъдат освободени 

от задължението за уведомяване, 

посочено в параграф 2, при условие че 

цялата информация, посочена в 

параграф 3, е била предоставена на 

компетентните органи. 

Тези горивни инсталации се 

регистрират в срок от [тринадесет 

месеца след датата на транспониране]. 

Тези горивни инсталации се 

регистрират или получават 

разрешение в срок от [тринадесет 

месеца след датата на транспониране]. 

6. В регистъра, поддържан от 

компетентните органи, за всяка средна 

горивна инсталация се съдържа като 

минимум информацията, посочена в 

приложение I, както и всяка 

информация, получена чрез проверка на 

резултатите от мониторинга или други 

проверки за съответствие, посочени в 

членове 7 и 8. 

6. В регистъра, поддържан от 

компетентните органи, за всяка средна 

горивна инсталация се съдържа като 

минимум информацията, посочена в 

приложение I, както и всяка 

информация, получена чрез проверка на 

резултатите от мониторинга или други 

проверки за съответствие, посочени в 

членове 7 и 8. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки могат да 

освободят средните горивни 

инсталации, които са част от 

инсталация, попадаща в обхвата на 

глава II на Директива 2010/75/ЕС, от 

задължението за спазване на пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в приложение II, и 

разпоредбите на член 6 от 

настоящата директива, за тези 

замърсители, за които се прилагат 
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пределно допустимите стойности за 

емисии съгласно разпоредбите на 

член 13, параграф 5 и член 15, 

параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС 

по отношение на тези инсталации. 

Обосновка 

Както бе предложено от Съвета, инсталациите, които са част от инсталация, 

обхваната от Директива 2010/75/ЕС, могат да бъдат освободени от държавите 

членки. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Пределно допустимите 

стойности за емисии, определени в 

приложение ІІ, не се прилагат за 

средни горивни инсталации, 

разположени на Канарските острови, 

френските отвъдморски 

департаменти, Мадейра и Азорските 

острови. Държавите членки 

определят пределно допустимите 

стойности за емисии за тези горивни 

инсталации с цел намаляване на 

емисиите от тях във въздуха и на 

потенциалните рискове за човешкото 

здраве и околната среда. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От 1 януари 2025 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

2. От 1 януари 2025 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 
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мощност, по-голяма от 5 MW, не трябва 

да превишават нормите за допустими 

емисии, определени в част 1 от 

приложение II. 

мощност, по-голяма от 5 MW, не трябва 

да превишават пределно допустимите 

стойности за емисии, определени в част 

1 от приложение II.  

От 1 януари 2030 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, равна на или по-малка от 

5 MW, не трябва да превишават нормите 

за допустими емисии, определени в част 

1 от приложение II.  

От 1 януари 2030 г. емисиите във 

въздуха на серен диоксид, азотни 

оксиди и прахови частици от 

съществуващи средни горивни 

инсталации с номинална входяща 

мощност, равна на или по-малка от 

5 MW, не трябва да превишават 

пределно допустимите стойности за 

емисии, определени в част 1 от 

приложение II. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

500 експлоатационни часа годишно, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 1 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 200 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

1000 експлоатационни часа годишно 

като плаваща средна стойност, 

изчислена за период от пет години, от 

задължението за спазване на пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в част 1 от приложение II. В 

този случай за инсталациите, 

използващи твърди горива, се прилага 

допустима стойност от 200 mg/Nm³ за 

емисиите на прахови частици. 

 До 1 януари 2030 г. съществуващите 

средни горивни инсталации с 

номинална входяща мощност, по-

голяма от 5 MW, могат да бъдат 

освободени от задължението за 

спазване на пределно допустимите 

стойности за емисии, посочени в 

настоящия член, при условие че най-

малко 50 % от производството на 

полезна топлоенергия на 

инсталацията, определено като 

плаваща средна стойност за период 

от пет години, се предоставя под 

формата на пара или топла вода на 

обществена мрежа за централно 

отопление, или при условие е 

основното гориво е твърда биомаса. 

Изменение  19 
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Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да освободят 

нови средни горивни инсталации, които 

работят не повече от 500 

експлоатационни часа годишно, от 

задължението за спазване на нормите за 

допустими емисии, определени в част 2 

от приложение II. В този случай за 

инсталациите, използващи твърди 

горива, се прилага норма от 100 mg/Nm³ 

за допустимите емисии на прахови 

частици. 

Държавите членки могат да освободят 

съществуващи средни горивни 

инсталации, които работят не повече от 

1000 експлоатационни часа годишно 

като плаваща средна стойност, 

изчислена за период от пет години, от 

задължението за спазване на пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в част 2 от приложение II. В 

този случай за инсталациите, 

използващи твърди горива, се прилага 

допустима стойност от 100 mg/Nm³ за 

емисиите на прахови частици. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В зоните, в които не са спазени 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха в ЕС, определени в 

директива 2008/50/ЕО, държавите 

членки прилагат за отделните средни 

горивни инсталации в тези зони норми 

за допустими емисии, основаващи се на 

базовите стойности, посочени в 

приложение III, или на по-ниски 

стойности, установени от държавите 

членки, освен ако се докаже пред 

Комисията, че прилагането на такива 

норми за допустими стойности би 

довело до несъразмерни разходи и че 

други мерки, гарантиращи спазването 

на пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха, са включени в 

плановете за качество на въздуха, 

изисквани съгласно член 23 от 

Директива 2008/50/ЕО. 

4. В зоните, в които не са спазени 

пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха в Съюза, 

определени в директива 2008/50/ЕО, 

държавите членки могат да прилагат за 

отделните средни горивни инсталации в 

тези зони пределно допустими 

стойности за емисии, основаващи се на 

базовите стойности, посочени в 

приложение III, или на по-ниски 

стойности, установени от държавите 

членки, освен ако прилагането на такива 

пределно допустими стойности би 

довело до несъразмерни разходи и че 

други мерки, гарантиращи спазването 

на пределно допустимите стойности за 

качество на въздуха, са включени в 

плановете за качество на въздуха, 

изисквани съгласно член 23 от 

Директива 2008/50/ЕО. 
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Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5 a 

 Дерогация относно края на срока на 

експлоатация 

 1. Държавите членки могат да 

освободят съществуващи средни 

горивни инсталации от 

задължението за спазване на пределно 

допустимите стойности за емисии, 

определени в част 1а, 1б и 1в от 

приложение II и изискванията за 

мониторинг, посочени в член 6 и 

приложение IV, за срок от пет 

години, считано от приложимите 

дати, определени в член 5, параграф 2, 

при условие че операторът на 

средната горивна инсталация поема 

задължение в писмена декларация, 

подадена до компетентния орган, да 

не експлоатира горивна инсталация 

за повече от 11 000 работни часа през 

този петгодишен период и че 

експлоатацията на тези горивни 

инсталации ще приключи след този 

петгодишен период.  

 — За средните горивни инсталации с 

номинална входяща топлинна 

мощност от 5 MW или по-малка 

писмената декларация се представя 

на компетентния орган най-късно до 

1 януари 2029 г., а експлоатацията на 

тези горивни инсталации се 

прекратява не по-късно от 

31 декември 2034 г. 

 — За средните горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност над 

5 MW писмената декларация се 

представя на компетентния орган 



 

PE546.891v02-00 64/72 RR\1061417BG.doc 

BG 

най-късно до 1 януари 2024 г., а 

експлоатацията на тези горивни 

инсталации се прекратява не по-

късно от 31 декември 2029 г. 

 2. През периода от пет години, 

посочен в параграф 1, операторът е 

задължен да представя всяка година 

на компетентния орган отчет за 

броя използвани експлоатационни 

часове, считано от приложимите 

дати, посочени в член 5, параграф 2. 

 3. Ако средната горивна инсталация е 

все още в експлоатация в края на 

петгодишния период, посочен в 

параграф 1, тя се счита за нова средна 

горивна инсталация. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5 б 

 Енергийна ефективност 

 1. Държавите членки предприемат 

мерки за насърчаване на по-висока 

енергийна ефективност на средните 

горивни инсталации. 

 2. До 31 декември 2016 г. Комисията 

извършва оценка на минималните 

стандарти за енергийна ефективност 

за средните горивни инсталации в 

съответствие с най-добрите налични 

техники. 

 3. Комисията съобщава резултатите 

от това оценяване на Европейския 

парламент и на Съвета, като те 

придружават от законодателно 

предложение, когато е целесъобразно, 

за определяне на нива на 

ефикасността на 

експлоатационните характеристики 
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за нови средни горивни инсталации, 

които ще се прилагат от 1 януари 

2020 г. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. По отношение на средните горивни 

инсталации, прилагащи вторично 

пречиствателно съоръжение с цел 

спазване на нормите за допустими 

емисии, се осъществява непрекъснат 

мониторинг на ефективното 

функциониране на това съоръжение и 

резултатите от него се записват. 

4. По отношение на средните горивни 

инсталации, прилагащи вторично 

пречиствателно съоръжение с цел 

спазване на нормите за допустими 

емисии, ефективното функциониране на 

това съоръжение се доказва и записва. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Данните, посочени в параграф 2, се 

предоставят на разположение на 

местните и регионалните органи, 

където се намира средната горивна 

инсталация. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 12 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Преглед 

 Пределно допустимите стойности за 

емисии за нови средни горивни 
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инсталации се преразгледат от 

Комисията през 2025 г., а през 2035 г.– 

както за нови, така и за 

съществуващи средни горивни 

инсталации. След това преглед се 

извършва на всеки десет години. 

Прегледът взема предвид най-добрите 

налични технологии и се провежда за 

предпочитане във връзка с [Директива 

(ЕС).../... *]. 

 _____________ 

 *ОВ: Моля, въведете номера, 

заглавието и референтният номер, 

които се съдържат в документ 

2013/0443(COD). 

Обосновка 

С толкова дълги периоди от време е важно редовно да се извършва преразглеждане на 

директивата с оглед на новите технологични развития. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива, най-късно до 

[дата: 1,5 години след влизането в сила]. 

Те незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

1. Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива, най-късно до 

[дата: 18 месеца след влизането в сила]. 

Те незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Приложение II – Част 1 – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията 

1. Пределно допустими стойности за емисии (mg/Nm³) за средни горивни 
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инсталации, различни от двигатели и газови турбини 

Замърсите

л 

Твърда 

биомаса 

Други 

твърди 

горива 

Течни 

горива, 

различни от 

тежко 

гориво 

Тежко 

течно 

гориво 

Природен 

газ 

Газообразни 

горива, 

различни от 

природен газ 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOх 650 650 200 650 200 250 

Прахови 

частици 
30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW. 

 

Изменение 

1. Пределно допустими стойности за емисии (mg/Nm3) за съществуващи 

средни горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност 

от 1 до 5 MW. Инсталации, различни от двигатели и газови турбини 

Замърсител  Твърда 

биомаса  

Други 

твърди 

горива  

Газьол  Течни 

горива, 

различни 

от газьол  

Природе

н газ  

Газообр

азни 

горива, 

различн

и от 

природе

н газ  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Прах  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително дървена 

твърда биомаса. 

(2) 300 mg/Nm3 при инсталации, използващи слама.  

(3) 400 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи (желязо- и 

стоманодобив).  

(4) До 1.1.2035 г. — 150 mg/Nm3.  

1a. Пределно допустими стойности за емисии (mg/Nm3) за съществуващи 

средни горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност над 

5 MW. Инсталации, различни от двигатели и газови турбини 
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Замърси

тел  

Твърда 

биомас

а  

Други 

твърди 

горива  

Газьол  Течни 

горива, 

различни 

от газьол  

Природен 

газ  

Газообразни 

горива, 

различни от 

природен газ  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOх  650  650  200 650  250  250  

Прах  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи и 200 mg/Nm³ при 

нискотоплинни газове от доменни пещи (желязо- и стоманодобив).  

(2) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително 

дървена твърда биомаса. 

(3) 300 mg/Nm3 при инсталации, използващи слама.  

(4) 170 mg/Nm3 при биогаз. 

(5) 50 mg/Nm3 при инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност 

от 5 до 20 MW. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Приложение II – Част 2 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията 

1. Пределно допустими стойности за емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни 

от двигатели и газови турбини 

 

Изменение 

1. Пределно допустими стойности за емисии (mg/Nm3) за нови средни горивни инсталации с 

обща номинална входяща топлинна мощност от 1 до 50 MW. Инсталации, различни от 

двигатели и газови турбини 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Приложение IV – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Първите измервания се извършват в 

срок от три месеца след 

3. Първите измервания се извършват в 

срок от шест месеца, след като е била 
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регистрацията на инсталацията. разрешена или регистрирана 

инсталацията, или след датата на 

започване на експлоатацията, което 

от двете събития е по-късно. 

Обосновка 

В предложението на Комисията се предвижда много кратък срок за изпитване на 

емисиите на инсталацията, след регистрацията ѝ. Това ще доведе до много голямо 

търсене на провеждането на изпитвания на ключови дати (например през 2025 г. и 

през 2030 г., когато дадена съществуваща инсталация трябва да бъде регистрирана и 

да започне да отговаря на пределно допустимите стойности за емисии), а и осен това 

дадена инсталация може да не започне да функционира в рамките на три месеца от 

регистрацията, ако има забавяния в процеса на въвеждането ѝ в експлоатация. Ето 

защо ние считаме, че е необходима допълнителна гъвкавост по отношение на датата 

за първото изпитване. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Приложение IV – точка 5 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Като алтернатива на 

периодичните измервания, посочени в 

точка 1, държавите членки могат да 

изискват непрекъснати измервания.  

 Когато се правят непрекъснати 

измервания, автоматизираните 

измервателни системи подлежат на 

проверка посредством успоредни 

измервания по референтните методи 

поне веднъж годишно, а операторът 

уведомява компетентния орган за 

резултатите от тези проверки. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Приложение IV – Част 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Оценка на съответствието 
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 1. При периодичните измервания 

нормите за допустими емисии, 

посочени в член 5, се смятат за 

спазени, ако резултатите от всяка 

от сериите измервания или от 

другите процедури, определени и 

установени съгласно правилата, 

предвидени от компетентните 

органи, не надвишават съответните 

пределно допустими стойности за 

емисии. 

 2. При непрекъснатите измервания 

спазването на нормите за допустими 

емисии, посочени в член 5, се оценява 

по начина, предвиден в точка 1 от 

част 4 на приложение V към 

Директива 2010/75/ЕС. 

 Потвърдените средни стойности се 

определят по начина, предвиден в 

точки 9 и 10 от част 3 на 

приложение V към 

Директива 2010/75/ЕС. 

 За целите на изчисляването на 

средните стойности на емисиите, 

стойностите, измерени в периодите, 

посочени в член 5, параграфи 6 и 7, 

както и в периодите на пускане и 

спиране, се игнорират.  
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