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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст - предложението на Комисията 

Настоящото предложение за директива за намаляване на националните емисии на 

някои атмосферни замърсители, има за цел да „преразгледа и актуализира 

изискванията, изложени в Директива 2001/81/ЕО с оглед на оставащите твърде 

значителни рискове за здравето и екологични въздействия от замърсяването на въздуха 

в Съюза, както и за привеждане на правото на Съюза в съответствие с новите 

международни ангажименти след преразглеждането през 2012 г. на Протокола от 

Гьотеборг“. То отменя и заменя посочената остаряла директива.  

Изискваните намаления на въздействието са посочени в съобщението, озаглавено 

„Програма за чист въздух за Европа“1. Комисията посочва, че новите ангажименти за 

намаляване за периода до 2030 г., предвидени в предложената директива, са 

предназначени за прилагане на намалението на въздействието върху качеството на 

въздуха до 2030 г., както е посочено в това съобщение.  

С предложението се установяват нови национални ангажименти за намаляване на 

емисиите, приложими от 2020 г., и 2030 г. за SO 2, NOx, НМЛОС, NH 3, фини прахови 

частици (ПЧ 2,5) и метан (CH 4), както и на междинните нива на емисиите за периода 

до 2025 г. В допълнение към това, през 2025 г. държавите членки трябва да ограничат 

годишните си емисии на тези замърсители до нивата, определени въз основа на 

линейна крива за намаление на емисиите, освен ако това не изисква прилагането на 

мерки, водещи до прекомерни разходи.  

От държавите членки се изисква да приемат свои национални програми за контрол на 

замърсяването на въздуха (НПКЗВ), описващи начина, по който ще бъдат изпълнени 

техните ангажименти за намаляване на емисиите; те трябва също така да наблюдават, 

когато това е възможно, вредното въздействие на замърсяването на въздуха върху 

водните и сухоземните екосистеми. 

Позиция на докладчика 

Докладчикът изразява безпокойство основно по два въпроса: 

1) Включването на ангажименти за намаляване на емисиите на метан в Директивата 

относно НТЕ е проблематично за селскостопанския сектор. Метанът е парников газ 

(ПГ), който вече е обхванат от решението за разпределяне на усилията (Решение 

№ 406/2009/ЕО) в рамките на пакета на ЕС за климата и енергетиката. Поемането на 

ангажименти за намаляване на емисиите на метан в НТЕ би довело до свръхрегулиране 

и ограничаване на гъвкавостта, предлагана на държавите членки съгласно решението за 

разпределяне на усилията. Освен това, компромисите с хуманното отношение към 

животните също следва да бъдат взети предвид. Поради тези причини докладчикът 

включи изменение за заличаване на метана от Директивата относно НТЕ.  

                                                 
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Програма за чист въздух за 

Европа“, COM(2013) 918. 
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2) Включването на ангажименти за намаляване на прекомерното количество амоняк в 

Директивата относно НТЕ създава също проблеми за селскостопанския сектор. Трябва 

да се припомни, че от 1990 г. насам емисиите на амоняк в ЕС са намалели с почти 

30 %1. При определянето на емисионни тавани за амоняка, предишните усилия на 

държавите членки за намаляване на емисиите на амоняк следва да бъдат признати, с 

оглед отчитане на намаленията на емисиите и на вече направените инвестиции и за да 

не се обезсърчават пионерите в тази област за предприемането на по-нататъшни 

действия. Въпреки това, ангажиментите за намаляване на емисиите на амоняк, 

посочени в настоящата директива, до 2030 г. са твърде големи. 

Поради това, докладчикът е добавил изменение относно заличаването на 

ангажиментите за намаляване на емисиите на амоняк до 2030 г. от приложение II. Той 

предлага Комисията вместо това да излезе с предложение, съдържащо преразгледани 

ангажименти за намаляване на емисиите на амоняк, като се вземат предвид постижими 

цели за различните държави членки, както и условия на равнопоставеност. 

Други въпроси 

 Следва да се признае, че земеделската общност има принос по отношение на 

обществените блага, който надхвърля изискванията за производството на храни и 

който нямат пряка пазарна стойност, като въпросите, свързани с околната среда и 

изменението на климата.  

 Изключително важно е да се подчертаят съществуващите взаимодействия в 

европейската законодателна рамка за опазването на околната среда Намаляването 

на емисиите на амоняк, постигнато чрез различни мерки на политиката на ЕС като 

например Директивата за нитратите и изпълнението на националните политики за 

намаляване на отлаганията на амоняк в зоните по „Натура 2000“, засягащи 

Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, следва да бъдат взети 

под внимание. 

 Амонякът следва освен това да бъде освободен от задължението за постигане на 

междинни цели, определени за 2025 г. Тези междинни цели забраняват гъвкавостта 

на мерките, които държавите членки предприемат, освен факта, че по отношение на 

предвидимостта по отношение постигането на целите съществуват различия между 

държавите членки и секторите. 

 Докладчикът е съгласен, че въздействието върху малките предприятия и 

микропредприятията следва да бъде взето под внимание, но той счита също така, че 

това следва да не излага на риск условията на равнопоставеност. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид в доклада 

                                                 
1 Вж. брошурата на Евростат от 2013 г. за статистическите данни относно селското стопанство, горското 

стопанство и рибарството, стр. 115-121. 
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си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В Седмата програма за действие за 

околната среда18 се потвърждава 

дългосрочната цел на Съюза в областта 

на политиката относно въздуха за 

постигане на равнища на качество на 

въздуха, които не пораждат значителни 

отрицателни въздействия и рискове за 

човешкото здраве и околната среда, и за 

тази цел се призовава за пълно спазване 

на действащото законодателство на 

Съюза за качеството на въздуха, 

стратегически цели и действия след 

2020 г., по-големи усилия в области, в 

които населението и екосистемите са 

изложени на голяма концентрация на 

замърсители във въздуха, и укрепване 

на полезните взаимодействия между 

законодателството за качеството на 

въздуха и целите на политиката на 

Съюза, по-специално относно 

изменението на климата и биологичното 

разнообразие. 

(2) В Седмата програма за действие за 

околната среда18 се потвърждава 

дългосрочната цел на Съюза в областта 

на политиката относно въздуха за 

постигане на равнища на качество на 

въздуха, които не пораждат значителни 

отрицателни въздействия и рискове за 

човешкото здраве и околната среда, и за 

тази цел се призовава за пълно спазване 

на действащото законодателство на 

Съюза за качеството на въздуха, 

стратегически цели и действия след 

2020 г., по-големи усилия в области, в 

които населението и екосистемите са 

изложени на голяма концентрация на 

замърсители във въздуха, и укрепване 

на полезните взаимодействия между 

законодателството за качеството на 

въздуха и целите на политиката на 

Съюза, по-специално относно 

изменението на климата и биологичното 

разнообразие. Новата обща 

селскостопанска политика (ОСП) за 

периода 2014-2020 г. предлага 

възможност на държавите членки да 

допринесат за качеството на въздуха 

чрез предприемането на конкретни 

мерки. Извършването на 

допълнителна оценка ще направи по-

разбираемо въздействието на тези 

мерки. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18Предложение за Решение на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно Обща програма на Европейския 

съюз за действие за околната среда до 

2020 година „Благоденствие в рамките 

18 Решение № 1386/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

20 ноември 2020 г. относно Обща 

програма на Европейския съюз за 

действие за околната среда до 2020 
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на нашата планета“, COM (2012) 710, 

29.11.2012 г. 

година „Да живеем добре в пределите 

на нашата планета“ (ОВ L 354, 

28.12.2013 г., стр. 171). 

Обосновка 

Приносът на селското стопанство за качеството на въздуха посредством мерки, 

основаващи се на новата ОСП, по-специално мерки във връзка с екологизирането, 

следва да бъде взет предвид при оценката на въздействието на селското стопанство 

върху качеството на въздуха. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Що се отнася до 2020 г. и след нея, в 

преработения Протокол от Гьотеборг, 

приет от Съвета с Решение 

[xxxx/xxxx/ЕС][20], се определят нови 

ангажименти за всяка страна за 

намаляване спрямо базовата 2005 г. на 

емисиите на SO2, NOx, NH3, НМЛОС и 

фини прахови частици (ПЧ2,5), 

насърчава се намаляването на емисиите 

на сажди и се призовава за събиране и 

съхраняване на информация относно 

неблагоприятното въздействие на 

концентрацията и отлагането на 

замърсители на въздуха върху 

човешкото здраве и околната среда, 

както и за участие в насочени срещу 

това въздействие програми по 

конвенцията LRTAP. 

(5) Що се отнася до 2020 г. и след нея, в 

преработения Протокол от Гьотеборг, 

приет от Съвета с Решение 

[xxxx/xxxx/ЕС][20], се определят нови 

ангажименти за всяка страна за 

намаляване спрямо базовата 2005 г. на 

емисиите на SO2, NOx, NH3, НМЛОС и 

фини прахови частици (ПЧ2,5), 

насърчава се намаляването на емисиите 

на сажди и се призовава за събиране и 

съхраняване на информация относно 

неблагоприятното въздействие на 

концентрацията и отлагането на 

замърсители на въздуха върху 

човешкото здраве и околната среда, 

както и за участие в насочени срещу 

това въздействие програми по 

конвенцията LRTAP. Ратифицирането 

на преработения Протокол от 

Гьотеборг обаче все още не е прието в 

Европейския парламент, в Съвета и в 

редица държави членки. 

__________________ __________________ 

20 Решение 2013/xxxx/ЕС на Съвета за 

приемане на изменението на протокола 

от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за 

трансграничното замърсяване на 

20 Решение 2013/xxxx/ЕС на Съвета за 

приемане на изменението на протокола 

от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за 

трансграничното замърсяване на 
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въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон 

(OВ L […], […] г., стр. […]).  

въздуха на далечни разстояния за 

намаляване на подкиселяването, 

еутрофикацията и тропосферния озон 

(OВ L […], […] г., стр. […]).  

Обосновка 

Ратифицирането на изменението на Протокола от Гьотеборг все още се разглежда в 

Парламента, в Съвета и в редица държави членки. Парламентът е равноправен 

съзаконодател по въпроси, които са предмет на обикновената законодателна 

процедура, и следователно има правото да изменя или отхвърля всички части от 

предложенията на Комисията, включително елементите, свързани с възможното 

прилагане на международни споразумения, за които към Парламента е отправено 

искане да даде одобрението си. Парламентът трябва също така да знае точното 

мнозинство, което се изисква, за да предприеме ратифициране. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Земеделската общност има 

принос по отношение на 

обществените блага, който 

надхвърля изискванията за 

производството на храни и които 

нямат пряка пазарна стойност, като 

въпросите, свързани с околната среда 

и с изменението на климата. В този 

смисъл земеделските стопани следва 

да бъдат признати и възнаградени в 

рамките на ОСП за техните усилия, с 

които се допринася за намаляването 

на емисиите на замърсителите, 

посочени в настоящата директива. 

Обосновка 

Приносът на земеделските стопани за опазване на обществените блага като 

качеството на въздуха следва да бъдат признати и възнаградени както при схемите 

за сертифициране. 
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Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Постоянните и временните 

пасища на територията на Съюза – 

които се поддържат с усилията на 

земеделската общност и нейния 

пасящ добитък – играят важна роля 

за смекчаването на изменението на 

климата предвид факта, че пасищата 

са основни фактори за улавянето на 

въглерод.1 a 

 __________________ 

 1 a Вж. Конант, Р.Т. (2010). 

Предизвикателства и възможности 

за улавяне на въглерод в пасищните 

системи. Технически доклад относно 

управлението на пасищата и 

смекчаването на въздействието на 

изменението на климата. 

Интегрирано управление на 

културите, 10, 20ff. (Технически 

доклад, изготвен за отдел 

„Растениевъдство и защита“ на 

Организацията на ООН за прехрана и 

земеделие (ФАО).) 

Обосновка 

Тревните площи в Европейския съюз са ключов фактор в борбата срещу изменението 

на климата, тъй като те съставляват основната категория от „въглеродни 

кладенци“ на територията на Съюза. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 8 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) Земеделските стопани и пасища в 
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Съюза допринасят в голяма степен за 

постигането на екологичните цели и 

целите за качеството на въздуха. 

Земеделските стопани следва да 

бъдат възнаградени по подходящ 

начин в рамките на ОСП както за 

настоящите, така и за бъдещите им 

усилия в това отношение. 

Обосновка 

Приносът на селското стопанство за постигането на екологичните цели и целите за 

качеството на въздуха следва да бъде надлежно признат и възнаграден. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Държавите членки следва да спазят 

ангажиментите за намаляване на 

емисиите, посочени в настоящата 

директива за 2020 г. и 2030 г. За да 

гарантират осезаем напредък по 

отношение на ангажиментите за 2030 г., 

държавите членки следва да постигнат 

междинните нива на емисиите за 

2025 г., установени въз основа на 

линейна крива между нивата на 

емисиите за 2030 г., освен ако това не 

доведе до прекомерни разходи. Когато 

емисиите за 2025 г. не могат да бъдат 

ограничени по този начин, държавите 

членки следва да обяснят причините за 

това в докладите си, изисквани по 

силата на настоящата директива. 

(9) Държавите членки следва да спазят 

ангажиментите за намаляване на 

емисиите, посочени в настоящата 

директива за 2020 г. и 2030 г. За да 

гарантират осезаем напредък по 

отношение на ангажиментите за 2030 г., 

държавите членки следва, когато това 

е приложимо, да постигнат 

междинните нива на емисиите за 2025 

г., установени въз основа на линейна 

крива между нивата на емисиите за 2030 

г., освен ако това не доведе до 

прекомерни разходи. Когато емисиите 

за 2025 г. не могат да бъдат ограничени 

по този начин, държавите членки следва 

да обяснят причините за това в 

докладите си, изисквани по силата на 

настоящата директива. 

Обосновка 

Това изменение отчита изменението за заличаване на ангажиментите за намаляване 

на емисиите на амоняк от разпоредбите относно междинните нива на емисиите. 

Освен това намаляването на емисиите на амоняк не се очаква да бъде линейно във 

времето. 
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Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (9a) От 1990 година насам емисиите 

на амоняк в ЕС са намалели с почти 

30 %1a.. При определянето на 

таваните за емисиите на NH3 следва 

да се отчетат предишните усилия от 

страна на държавите членки за 

намаляването на NH3 в 

селскостопанския сектор. 

Компромисите с хуманното 

отношение към животните също 

следва да бъдат взети предвид, като 

например свободните обори и пасища, 

които при все че са свързани с повече 

емисии от затворените обори, 

гарантират по-високи стандарти на 

хуманно отношение към животните.  

 ______________ 

 1 a  Вж. Евростат (2013 г.) Статистически 

данни относно селското стопанство, 

горското стопанство и рибарството. 

Издание за 2013 г. Люксембург: Служба за 

публикации на Европейския съюз, 119. 

Обосновка 

Основата на сектора на селското стопанство не стартира от нула. Във всяка 

бъдеща политика относно качеството на въздуха, вече постигнатите намаления на 

емисиите от страна на земеделските стопани (и за сметка на сектора) следва да 

бъдат признати, за да не се обезсърчат хората да предприемат ранни или по-

нататъшни действия. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 9 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (9б) За да се осигурят условия на 

равнопоставеност в рамките на ЕС, 

намалението на NH3 в атмосферата, 

постигнато чрез прилагането на 

различни политически мерки на 

Съюза като Директива 91/676/ЕИО1a 

на Съвета и прилагането на 

националните политики за 

намаляване на отлаганията на NH3 в 

зоните по „Натура 2000“, въз основа 

на Директива 91/43/ЕИО1б на Съвета, 

следва да бъдат отчетени във връзка с 

националните програми за контрол, 

посочени в настоящата директива. 

 ___________________ 

 1a Директива 91/676/ЕИО на Съвета 

от 12 декември 1991 г. за опазване на 

водите от замърсяване с нитрати от 

селскостопански източници (ОВ L 

375, 31.12.1991 г., стр. 1).  

 1бДиректива 92/43/ЕИО на Съвета от 

21 май 1992 г. за опазване на 

естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна (ОВ L 59, 

8.3.1996 г., стр. 63). 

Обосновка 

От гледна точка на по-доброто регулиране е изключително важно да се подчертаят 

съществуващите взаимодействия в европейската законодателна рамка за опазване на 

околната среда 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С оглед да се насърчи 

икономически ефективното постигане 

на националните ангажименти за 

(11) С оглед да се насърчи 

икономически ефективното постигане 

на националните ангажименти за 
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намаляване на емисиите и на 

междинните нива на емисиите, 

държавите членки следва да имат право 

да отчитат намаляването на емисиите от 

международното морско корабоплаване, 

ако емисиите от този сектор са по-ниски 

от равнището на емисиите, което би се 

получило в резултат от спазването на 

установените норми в правото на 

Съюза, включително за пределното 

съдържание на сяра в горивата, 

посочено в Директива 1999/32/ЕО на 

Съвета21. Държавите членки следва 

също така да могат съвместно да 

спазят своите ангажименти и 

междинните нива на емисиите по 

отношение на метана (CH4) и да се 

възползват от Решение 

№ 406/2009/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета за това22. За 

целите на проверката на съответствието 

със своите национални тавани за 

емисии, ангажименти за намаляване на 

емисиите и междинни нива на емисиите, 

държавите членки могат да приспособят 

своите национални инвентаризации на 

емисиите с оглед на по-задълбочените 

научните познания и на подобрените 

методики относно емисиите. Комисията 

може да възрази срещу използването на 

някоя от тези възможности за гъвкавост 

от държава членка, ако не са изпълнени 

условията съгласно настоящата 

директива. 

намаляване на емисиите и на 

междинните нива на емисиите, 

държавите членки следва да имат право 

да отчитат намаляването на емисиите от 

международното морско корабоплаване, 

ако емисиите от този сектор са по-ниски 

от равнището на емисиите, което би се 

получило в резултат от спазването на 

установените норми в правото на 

Съюза, включително за пределното 

съдържание на сяра в горивата, 

посочено в Директива 1999/32/ЕО на 

Съвета21. За целите на проверката на 

съответствието със своите национални 

тавани за емисии, ангажименти за 

намаляване на емисиите и междинни 

нива на емисиите, държавите членки 

могат да приспособят своите 

национални инвентаризации на 

емисиите с оглед на по-задълбочените 

научните познания и на подобрените 

методики относно емисиите. Комисията 

може да възрази срещу използването на 

някоя от тези възможности за гъвкавост 

от държава членка, ако не са изпълнени 

условията съгласно настоящата 

директива. 

_______________________ _____________________ 

21 Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 

26 април 1999 г. относно намаляването 

на съдържанието на сяра в определени 

течни горива и за изменение на 

Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 

11.5.1999 г., стр. 13). 

21 Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 

26 април 1999 г. относно намаляването 

на съдържанието на сяра в определени 

течни горива и за изменение на 

Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 

11.5.1999 г., стр. 13). 

22 Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 23 април 2009 г. относно усилията 

на държавите членки за намаляване 

на техните емисии на парникови 

газове, необходими за изпълнение на 
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ангажиментите на Общността за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 

стр. 136). 

Обосновка 

Добавянето на ангажиментите по отношение на намаляването на емисиите на 

метан в Директивата относно НТЕ ограничава гъвкавостта и води до 

свръхрегулиране,като се има предвид, че метанът е парников газ, чиито емисии са 

вече обхванати от Решение № 406/2009/ЕО в рамките на политиката на ЕС за 

климата и енергетиката. Освен това, мерките за допълнително ограничаване на 

емисиите на метан биха се отразили на хуманното отношение към животните. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Държавите членки следва да 

приемат и прилагат национална 

програма за контрол на замърсяването 

на въздуха с оглед да изпълнят 

изискванията към тях за намаляване на 

емисиите и междинните нива на 

емисиите и да допринесат ефективно за 

постигането на целите на Съюза за 

качество на въздуха. За тази цел 

държавите членки следва да вземат 

предвид необходимостта от намаляване 

на емисиите в зони и агломерации, 

засегнати от прекомерни концентрации 

на замърсители на въздуха и/или в 

такива, които допринасят значително за 

замърсяването на въздуха в други зони и 

агломерации, включително в съседни 

държави. За тази цел националните 

програми за контрол на замърсяването 

на въздуха следва да допринесат за 

успешното изпълнение на плановете за 

качеството на въздуха, приети съгласно 

член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета23. 

(12) Държавите членки следва да 

приемат и прилагат национална 

програма за контрол на замърсяването 

на въздуха с оглед да изпълнят 

изискванията към тях за намаляване на 

емисиите и междинните нива на 

емисиите и да допринесат ефективно за 

постигането на целите на Съюза за 

качество на въздуха, която да взема 

под внимание различните 

антропогенни емисии, допринасящи 

за увеличаването на емисиите на 

парникови газове, като се 

разграничават емисиите от 

промишлеността и тези от селското 

стопанство. За тази цел държавите 

членки следва да вземат предвид 

необходимостта от намаляване на 

емисиите в зони и агломерации, 

засегнати от прекомерни концентрации 

на замърсители на въздуха и/или в 

такива, които допринасят значително за 

замърсяването на въздуха в други зони и 

агломерации, включително в съседни 

държави. За тази цел националните 
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програми за контрол на замърсяването 

на въздуха следва да допринесат за 

успешното изпълнение на плановете за 

качеството на въздуха, приети съгласно 

член 23 от Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета23. 

__________________ __________________ 

23 Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2008 г. относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух 

за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., 

стр. 1). 

23 Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2008 г. относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух 

за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., 

стр. 1). 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел намаляване на атмосферните 

емисии на NH3 и ПЧ2,5 от основните 

източници, националните програми за 

контрол на замърсяването на въздуха 

следва да включват мерки, приложими 

към селскостопанския сектор. 

Държавите членки следва да имат право 

поради специфични национални 

обстоятелства да прилагат мерки, 

различни от определените в настоящата 

директива, с еквивалентно равнище на 

екологичните показатели. 

(13) С цел намаляване на атмосферните 

емисии на NH3 и ПЧ2,5 от основните 

източници, националните програми за 

контрол на замърсяването на въздуха 

следва да включват мерки, приложими 

към селскостопанския сектор. Тези 

мерки следва да бъдат икономически 

ефективни и следва да се основават 

на данни, получени по научен път и на 

научни заключения, при отчитане на 

предишните мерки, вече приложени 

от държавите членки. Освен това е 

желателно да се разработят насоки, 

които да бъдат споделени на 

европейско равнище, за добрите 

практики за използването на NH3 в 

селското стопанство, с цел да се 

направи опит за намаляване на тези 

емисии. Държавите членки следва да 

имат право поради специфични 

национални обстоятелства да прилагат 

мерки, различни от определените в 

настоящата директива, с еквивалентно 
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равнище на екологичните показатели. 

Обосновка 

Емисиите на амоняк от селскостопанския сектор са предмет на биологични процеси. 

Следователно тези емисии не могат да бъдат изцяло избегнати. Изключително важно 

е прилагането на стратегии, които се основават на научнотехническия напредък, за 

намаляването на тези емисии. Съществуват различни подходи за допълнително 

намаляване на емисиите на амоняк от селскостопанския сектор. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С цел да се оцени ефективността на 

националните ангажименти за 

намаляване на емисиите, предвидени в 

настоящата директива, държавите 

членки следва да осъществяват, когато 

това е възможно, мониторинг в 

съответствие с международно признати 

насоки за последиците от това 

намаляване за сухоземните и водните 

екосистеми, и да докладват тези 

последици. 

 

(18) С цел да се оцени ефективността на 

националните ангажименти за 

намаляване на емисиите, предвидени в 

настоящата директива, държавите 

членки следва да осъществяват, когато 

това е приложимо и възможно, 

мониторинг в съответствие с 

международно признати насоки за 

последиците от това намаляване за 

сухоземните и водните екосистеми, и да 

докладват тези последици. 

Обосновка 

От гледна точка на по-доброто регулиране е необходима последователност на 

европейската законодателна рамка за опазване на околната среда, където това е 

приложимо и изпълнимо. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С оглед да се вземе под внимание (21) С оглед да се вземе под внимание 
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техническото развитие, правомощието 

да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да бъде делегирано на Комисията 

по отношение на измененията на 

Насоките за докладване, посочени в 

приложение I, както и част 1 от 

приложение III и приложения IV и V, за 

да ги адаптира съобразно техническия 

прогрес. От особено важно значение е 

Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на равнище експерти. 

При подготовката и изготвянето на 

делегирани актове Комисията следва да 

гарантира едновременното и 

своевременно изпращане по подходящ 

начин на съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета. 

техническото развитие, правомощието 

да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

следва да бъде делегирано на Комисията 

по отношение на измененията на 

Насоките за докладване, посочени в 

приложение I, както и част 1 от 

приложение III и приложения IV и V, за 

да ги адаптира съобразно техническия 

прогрес. От особено важно значение е 

Комисията да проведе подходящи 

консултации по време на 

подготвителната си работа, по-

специално с експерти и с 

представители на различни сектори и 

социални групи. При подготовката и 

изготвянето на делегирани актове 

Комисията следва да гарантира 

едновременното и своевременно 

изпращане по подходящ начин на 

съответните документи на Европейския 

парламент и на Съвета. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предмет Цел на директивата 

С настоящата директива се определят 

ограничения за атмосферните емисии в 

държавите членки им на киселинни и 

еутрофични замърсители, прекурсори 

на озона, първични прахови частици и 

прекурсори на вторични прахови 

частици, както и на други замърсители 

на въздуха, и се въвежда изискване за 

изготвянето, приемането и 

изпълнението на национални програми 

за контрол на замърсяването на въздуха, 

а също така за осъществяване на 

мониторинг и докладване за техните 

Целта на настоящата директива е да 

ограничи атмосферните емисии на 

вредни, киселинни и еутрофични 

замърсители на въздуха, някои 

озонообразуващи замърсители на 

въздуха, първични прахови частици и 

прекурсори на вторични прахови 

частици, както и на други замърсители 

на въздуха с цел ефективно опазване 

на човешкото здраве и на околната 

среда в Съюза срещу рисковете от 

неблагоприятното въздействие на 

замърсителите на въздуха чрез 
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въздействия. постигане на дългосрочната цел да не 

се надвишават нивата от насоките 

на Световната здравна организация за 

качеството на въздуха, както и 

критичните нива и съдържания за 

опазването на околната среда, чрез 

установяване на обвързващи 

национални ангажименти за 

намаляване на емисиите за годините 

2020, 2025 и 2030 г.. Това изисква 

изготвянето, приемането и 

изпълнението на национални програми 

за контрол на замърсяването на въздуха, 

а също така осъществяване на 

мониторинг и докладване за техните 

въздействия. 

Обосновка 

Предложението не описва целта на директивата, т.е. тази, която съответства на 

член 1 от настоящата директива относно националните тавани за емисии 

(2001/81/ЕО). Въпреки че целта се посочва в съображение 7 от предговора на 

предложението, тя следва да бъде записана и в правнообвързващия текст. 

Предложената тук цел е в съответствие с вече приетата от ЕС цел в настоящата 

директива относно националните тавани за емисии и в Седмата програма за 

действие в областта на околната среда. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. „прекурсори на озона“ са азотни 

оксиди, неметанови летливи органични 

съединения, метан и въглероден оксид; 

2. „прекурсори на озона“ са азотни 

оксиди и неметанови летливи органични 

съединения; 

Обосновка 

В съответствие с изменения 9, 19 и 20 на докладчика и предходното изменение на член 

1 таванът за емисиите на метан се заличава от предложението. Съответно 

метанът и аналогично въглеродният оксид (който не се разглежда в настоящото 

предложение) не следва да останат в този параграф. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 12 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12a. „политики на ЕС относно 

замърсяването на въздуха при 

източника“ означава регламенти или 

директиви, които независимо от 

задълженията, предвидени в тях, 

имат за цел, било то частично или 

не, намаляване на емисиите от серен 

диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), 

неметанови летливи органични 

съединения (НМЛОС), амоняк (NH3), 

прахови частици (ПЧ2,5) и метан 

(CH4) чрез предприемане на мерки за 

намаляване при източника, 

включително най-малкото, но не 

само, намаленията на емисиите, 

осъществявани чрез: 

 - Директива 94/63/EО1a; 

 - Директива 97/68/EО1б; 

 - Директива 98/70/EО1в; 

 - Директива 1999/32/EО1г; 

 - Директива 2009/126/EО1д; 

 - Директива 2004/42/EО1е; 

 - Директива 2007/46/EC1ж, 

включително Регламент (EО) No 

715/20071з, Регламент (EО) No 

79/20091и, Регламент (EО) No 595/2009 
1й и Регламент (EО) No 661/20091к; 

 - Директива 2010/75/ЕСlк; 

 - Регламент (ЕС) № 167/20131м; 

 - Регламент (ЕС) № 168/20131н; 

 - Директива 2014/94/ЕСlо; 

 _______________________ 

 1a Директива 94/63 ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 

20 декември 1994 г. относно 
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ограничаването на емисиите на 

летливи органични съединения (ЛОС), 

изпускани при съхранението и превоза 

на бензини от терминали до 

бензиностанции (ОВ L 365, 

31.12.1994 г., стр. 24). 

 1б Директива 97/68/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 

декември 1997 г. за сближаването на 

законодателствата на държавите-

членки относно мерките за 

ограничаване на емисиите на 

газообразни и прахообразни 

замърсители от двигатели с 

вътрешно горене, инсталирани в 

извънпътна подвижна техника (ОВ L 

59, 27.2.1998 г., стр. 1).“ 

 1в Директива 98/70/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 

октомври 1998 г. относно качеството 

на бензиновите и дизеловите горива и 

за изменение на Директива 93/12/ЕИО 

на Съвета (OВ L 350, 28.12.1998 г., 

стр. 58). 

 1г1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 

1999 г. относно намаляването на 

съдържанието на сяра в определени 

течни горива и за изменение на 

Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 

11.5.1999 г., стр. 13). 

 1д Директива 2009/126/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. относно Етап 

II на улавянето на бензиновите пари 

при зареждането на моторни 

превозни средства на бензиностанции 

(OВ L 285, 31.10.2009 г., стp. 36). 

 1е Директива 2004/42/ЕО на 

Европейския Парламент и на Съвета 

от 21 април 2004 година относно 

намаляването на емисиите от 

летливи органични съединения, които 

се дължат на използването на 

органични разтворители в някои 

лакове и бои и в продукти за 

пребоядисване на превозните 
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средства, и за изменение на 

Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 

30.4.2004 г., стр. 87). 

 1ж Директива 2007/46/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 септември 2007 г. за създаване на 

рамка за одобрение на моторните 

превозни средства и техните 

ремаркета, както и на системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, предназначени за такива 

превозни средства (Рамкова 

директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., 

стр. 1). 

 1з Регламент (ЕО) № 20/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юни 2007 г. за типово одобрение 

на моторни превозни средства по 

отношение на емисиите от леки 

превозни средства за превоз на 

пътници и товари (Евро 6 и Евро 171) 

и за достъпа до информация за 

ремонт и техническо обслужване на 

превозни средства (ОВ L 1, 29.6.2007 г., 

стр. 1). 

 1и Регламент (ЕО) № 14/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 46 януари 2007 г. относно 

одобрение на типа на моторни 

превозни средства, задвижвани с 

водород, и за изменение на Директива 

2007/35/ЕО (ОВ L 32, 4.2.2009 г., 

стр. 32). 

 1й Регламент (ЕО) № 18/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 46 юни 2007 г. за одобрението на 

типа на моторни превозни средства и 

двигатели по отношение на емисиите 

от тежки превозни средства (Евро 

VI) и за достъпа до информация за 

ремонта и техническото обслужване 

на превозните средства и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 

80/2005 и Директива 2005/1269/ЕО и за 

отмяна на директиви 55/78/ЕИО, 

2005/188/ЕО и 2005/1/ЕО (ОВ L 188, 
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18.7.2009 г., стр. 1). 

 1к Регламент (ЕО) № 13/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 200 юли 2009 г. относно 

изискванията за одобрение на типа по 

отношение на общата безопасност 

на моторните превозни средства, 

техните ремаркета и системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, предназначени за тях (ОВ L 1, 

31.7.2009 г., стр. 1). 

 1л 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. 

 1м Регламент (ЕС) № 5/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 60 февруари 2013 година относно 

одобряването и надзора на пазара на 

земеделски и горски превозни средства 

(OВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1). 

 1н Регламент (ЕС) № 15/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 60 януари 2013 г. относно 

одобряването и надзора на пазара на 

дву- и триколесни превозни средства и 

четириколки (OВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 

52). 

 1o Директива 2014/94/EC на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 октомври 2014 година за 

разгръщането на инфраструктура за 

алтернативни горива (OВ L 307, 

28.10.2014 г., стp. 1) 

 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 12 б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12б. „критично натоварване“ 

означава количествена оценка за 

излагане на въздействието на един 

или повече замърсители, под която 

според съществуващите познания не 

настъпват значителни 

неблагоприятни въздействия върху 

определени чувствителни елементи 

от околната среда; 

Обосновка 

Определението за „критично натоварване“ е свързано с текстовете в предложените 

нови членове относно „Цел“ и „Преглед“. То е взето от „Член 3: Определения“ от 

настоящата Директива относно националните тавани за емисии на някои 

атмосферни замърсители (2001/81/EC) и Протокола от Гьотеборг от 2012 г. към 

Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 3 – точка 12 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12в. „критично равнище“ означава 

концентрацията на замърсители в 

атмосферата или потоци към 

рецептори, над която според 

съществуващите познания могат да 

настъпят неблагоприятни 

въздействия върху рецептори, 

например на човешки същества, 

растения, екосистеми или 

материали; 

Обосновка 

Определението за „критично ниво“ е свързано с текстовете в предложените нови 

членове относно „Цел“ и „Преглед“. То е взето от „Член 3: Определения“ от 

настоящата Директива относно националните тавани за емисии на някои 

атмосферни замърсители (2001/81/EC) и Протокола от Гьотеборг от 2012 г. към 

Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния. 
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Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки ограничават, като 

минимум, своите годишни 

антропогенни емисии на серен диоксид 

(SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови 

летливи органични съединения 

(НМЛОС), амоняк (NH3), прахови 

частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в 

съответствие с националните 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, приложими от 2020 г. и 

2030 г., както е предвидено в 

приложение II. 

1. Държавите членки ограничават 

своите годишни антропогенни емисии 

на серен диоксид (SO2), азотни оксиди 

(NOx), неметанови летливи органични 

съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и 

прахови частици (ПЧ2,5) в съответствие 

с националните ангажименти за 

намаляване на емисиите, приложими от 

2020 г. и 2030 г., както е предвидено в 

приложение II. 

Обосновка 

Добавянето на ангажиментите по отношение на намаляването на емисиите на 

метан в Директивата относно НТЕ ограничава гъвкавостта и води до 

свръхрегулиране,като се има предвид, че метанът е парников газ, чиито емисии са 

вече обхванати от Решение № 406/2009/ЕО в рамките на политиката на ЕС за 

климата и енергетиката. Освен това, мерките за допълнително ограничаване на 

емисиите на метан биха се отразили на хуманното отношение към животните. 

 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 1, държавите членки 

предприемат всички необходими мерки, 

неводещи до прекомерни разходи, за да 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 1, държавите членки могат да 

предприемат мерки, неводещи до 

прекомерни разходи, за да ограничат 
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ограничат своите антропогенни емисии 

на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и 

CH4 за 2025 г. Нивата на изброените 

емисии се определят въз основа на 

продадените горива, посредством 

линейна крива на намалението, 

установена между нивата на емисиите за 

2020 г. и съответните нива, определени 

с ангажиментите за намаляване на 

емисиите за 2030 г. 

своите антропогенни емисии на SO2, 

NOx, НМЛОС и ПЧ2,5 за 2025 г.  

 Нивата на изброените емисии се 

определят въз основа на продадените 

горива, посредством крива на 

намалението, установена между нивата 

на емисиите за 2020 г. и съответните 

нива, определени с ангажиментите за 

намаляване на емисиите за 2030 г. 

 

Обосновка 

При определянето на таваните за емисиите на NH3 следва да се отчетат 

предишните усилия от страна на държавите членки за намаляването на NH3 в 

селскостопанския сектор. Добавянето на ангажиментите по отношение на 

намаляването на емисиите на метан в Директивата относно НТЕ ограничава 

гъвкавостта, предложена от решението за разпределяне на усилията (Решение № 

406/2009/ЕО) за намаляване на емисиите на парникови газове, и води до 

свръхрегулиране,като се има предвид, че метанът е парников газ, чиито емисии са 

вече обхванати от това решение. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато емисиите за 2025 г. не могат 

да се ограничат в съответствие с 

определената крива, държавите 

членки обясняват причините за това 

в докладите си, подадени до 

Комисията, в съответствие с член 9. 

заличава се 

Обосновка 

Въвеждането на ангажименти за намаляване за 2025 г. представлява допълнителна 

административна и икономическа тежест за икономическите оператори и 

администрациите. Такъв вид цели не следва да бъдат задължителни, а по-скоро 

ориентировъчни за държавите членки, за да им помогнат в процеса на планиране. 

Освен това не може да бъде постигнато линейно намаление поради различието на 

емисиите по сектори или на националните емисии, както и поради измененията в 

резултат на актуализирането на инвентаризациите за базисната година. 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато тези причини, в зависимост 

от участващата държава членка, се 

състоят в невъзможност за 

постигане на намаляването на 

емисиите, което е било планирано 

или е трябвало да бъде постигнато в 

съответствие с параграфи 1 или 2 

чрез прилагане на политиката на 

Съюза за намаляване на 

замърсяването на въздуха при 

източника, Комисията – в рамките 

на една година след подаването на 

доклада от държавата членка – 

представя предложение за 

адаптиране на националните 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, определени в 

приложение II. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) емисии на метан от ентерична 

ферментация, получени по естествен 

път при отглеждането на преживни 

животни; 

 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 – буква г б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) емисиите от стопанства, 

разположени в 

необлагодетелстваните планински 

райони и в най-отдалечените райони, 

по смисъла на Регламент (ЕС) № 

1305/20131а; 

 _______________ 

 1 a Регламент (ЕС) № 17/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 347 декември 2013 г. относно 

подпомагане на развитието на 

селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и за 

отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 487/2005 на Съвета (ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 487). 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  3a. До 31 декември 2016 г. Комисията 

представя предложение с 

преразгледани ангажименти по 

отношение на намаляването на 

емисиите във връзка с NH3.. С това 

Комисията: 

 а) гарантира условия на 

равнопоставеност в рамките на 

Съюза; 

 б) гарантира допълнително 

сближаване на нивата на намаляване 

на емисиите в Съюза. 

Обосновка 

При определянето на таваните за емисиите на NH3 следва да се отчетат 
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предишните усилия от страна на държавите членки от 1990 г. насам за 

намаляването на NH3 в селскостопанския сектор. Важно е да се осигурят условия на 

равнопоставеност и допълнително сближаване на нивата на намаляване на емисиите 

в рамките на Съюза. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С оглед спазване на междинните 

нива на емисиите, определени за 

2025 г. в съответствие с член 4, 

параграф 2, и на националните 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, посочени в приложение II, 

приложими от 2030 г. нататък за NOx, 

SO2 и ПЧ2,5, държавите членки могат 

да приспаднат намалението на емисиите 

на NOx, SO2 и ПЧ2,5, постигнато от 

международното морско корабоплаване, 

емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5, 

отделени от други източници през 

същата година, при условие че 

отговарят на следните условия: 

 

1. С оглед на спазването на 

националните ангажименти за 

намаляване на емисиите, посочени в 

приложение II, приложими от 2030 г. 

нататък за NOx, SO2 и ПЧ2,5, 

държавите членки могат да приспаднат 

намалението на емисиите на NOx, SO2 и 

ПЧ2,5, постигнато от международното 

морско корабоплаване, емисиите на 

NOx, SO2 и ПЧ2,5, отделени от други 

източници през същата година, при 

условие че отговарят на следните 

условия: 

Обосновка 

Изменение в съответствие с предлаганите изменения в член 4, параграф 2. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки могат 

съвместно да изпълняват своите 

ангажименти за намаляване на 

емисиите на метан и за междинните 

заличава се 
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нива на емисиите, посочени в 

приложение II, при условие че 

отговарят на следните условия:  

a) те спазват всички приложими 

изисквания и условия съгласно 

законодателството на Съюза, 

включително съгласно Решение 

№ 406/2009/EC на Европейския 

парламент и на Съвета; 

 

б) те са приели и приложили 

ефективни разпоредби, за да 

гарантират правилното 

осъществяване на съвместното 

изпълнение. 

 

Обосновка 

Добавянето на ангажиментите по отношение на намаляването на емисиите на 

метан в Директивата относно НТЕ ограничава гъвкавостта и води до 

свръхрегулиране,като се има предвид, че метанът е парников газ, чиито емисии са 

вече обхванати от Решение № 406/2009/ЕО в рамките на политиката на ЕС за 

климата и енергетиката. Освен това, мерките за допълнително ограничаване на 

емисиите на метан биха се отразили на хуманното отношение към животните. 

 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки, които 

възнамеряват да прилагат параграфи 1, 2 

и 3, уведомяват Комисията за това до 30 

септември на годината, предхождаща 

съответната година на докладване. 

Съответната информация включва 

данни за засегнатите замърсители и 

сектори, както и за степента на 

въздействие върху националните 

инвентаризации на емисиите, ако е 

известна. 

4. Държавите членки, които 

възнамеряват да прилагат параграфи 1 и 

3, уведомяват Комисията за това до 30 

септември на годината, предхождаща 

съответната година на докладване. 

Съответната информация включва 

данни за засегнатите замърсители и 

сектори, както и за степента на 

въздействие върху националните 

инвентаризации на емисиите, ако е 

известна. 
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Обосновка 

Промяна вследствие на заличаването на параграф 2 от настоящия член. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Комисията не повдигне 

възражения в срок от девет месеца, 

считано от датата на получаване на 

съответния доклад, посочен в член 7, 

параграфи 4, 5 и 6, съответната държава 

членка счита, че заявеното използване 

на гъвкавост е одобрено и важи за 

въпросната година. Когато Комисията 

счита, че използването на дадена 

възможност за гъвкавост не е в 

съответствие с приложимите изисквания 

и критерии, тя приема решение и 

уведомява държавата членка, че 

използването на въпросната възможност 

за гъвкавост не може да бъде одобрено. 

Когато Комисията не повдигне 

възражения в срок от девет месеца, 

считано от датата на получаване на 

съответния доклад, посочен в член 7, 

параграфи 4, 5 и 6, съответната държава 

членка счита, че заявеното използване 

на гъвкавост е одобрено и важи за 

въпросната година. Когато Комисията 

счита, че използването на дадена 

възможност за гъвкавост не е в 

съответствие с приложимите изисквания 

и критерии, тя приема решение и 

уведомява държавата членка, че 

използването на въпросната възможност 

за гъвкавост не може да бъде одобрено, 

както и относно причините за 

нейното решение. 

Обосновка 

Комисията следва да предостави на държавите членки мотивите си за отхвърляне на 

използването на възможностите за гъвкавост. Това ще помогне на държавите членки 

да подобрят използването на възможностите за гъвкавост. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки изготвят и приемат 

национална програма за контрол на 

замърсяването на въздуха в 

1. Държавите членки изготвят и приемат 

национална програма за контрол на 

замърсяването на въздуха в 
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съответствие с част 2 от приложение III 

с цел да ограничат своите годишни 

антропогенни емисии съгласно член 4. 

съответствие с част 2 от приложение III 

с цел да ограничат своите годишни 

антропогенни емисии съгласно член 4, 

така че да не надвишават 

критичните нива, които увреждат 

общественото здраве и околната 

среда, спазвайки насоките за качество 

на въздуха на Световната здравна 

организация, и ненадвишавайки 

критичните натоварвания и нива, 

заложени в Конвенцията за 

трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Комисията може също да определи 

формат и необходимата информация 

относно националните програми на 

държавите членки за контрол на 

замърсяването на въздуха под формата 

на актове за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 14. 

9. Комисията също определя формата 

и необходимата информация относно 

националните програми на държавите 

членки за контрол на замърсяването на 

въздуха под формата на актове за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 14. 

Обосновка 

Необходим е акт за изпълнение, за да се гарантира хармонизиран формат на 

националните програми за контрол на замърсяването на въздуха. 

 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки, избрали да се заличава се 
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възползват от гъвкавостта съгласно 

член 5, параграф 2, предоставят 

отделен доклад, който дава 

възможност на Комисията да 

извърши преглед и оценка дали са 

изпълнени изискванията на 

посочената разпоредба. 

Обосновка 

Промяна, която произтича от заличаването на член 5, параграф 2. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки извършват 

инвентаризациите на емисиите, 

включително коригираните 

инвентаризации на емисиите, и изготвят 

прогнози за емисиите и 

информационния доклад за 

инвентаризацията в съответствие с 

Приложение IV. 

7. Държавите членки извършват 

инвентаризациите на емисиите, 

включително, ако е целесъобразно, 

коригираните инвентаризации на 

емисиите, и изготвят прогнози за 

емисиите и информационния доклад за 

инвентаризацията в съответствие с 

Приложение IV. 

Обосновка 

Корекции на инвентаризациите на емисиите се въвеждат само в случай че 

държавите членки изберат възможността за гъвкавост, предвидена по силата на 

член 5, параграф 3. 

 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки докладват 

своите национални емисии и прогнози 

за CH4 в съответствие с Регламент 

заличава се 
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(ЕС) № 525/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета.31 

__________________  

31 Регламент (ЕС) № 525/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 май 2013 г. относно механизъм 

за мониторинг и докладване на 

емисиите на парникови газове и за 

докладване на друга информация, 

свързана с изменението на климата, 

на национално равнище и на 

равнището на Съюза и отмяна на 

Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 

18.6.2013 г., стр. 13). 

 

Обосновка 

Емисиите на CH4 вече са регулирани от законодателството в областта на 

изменението на климата. Няма нужда от включване на допълнителни разпоредби в 

настоящата директива. 

 

 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Докладите, посочени в параграф 1, 

могат да включват оценка на 

въздействието върху околната среда и 

на социално-икономическото 

въздействие на настоящата директива. 

2. Докладите, посочени в параграф 1, 

могат да включват оценка на 

въздействието върху околната среда и 

включват подробна оценка на 

социално-икономическото въздействие 

на настоящата директива. 

Обосновка 

Социално-икономическото въздействие на предложението и директивата не следва 

да се оценява по желание в споменатите доклади на Комисията, а да е задължителна 

част от тях. 
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Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията предоставя публичен 

достъп до тези доклади. 

 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10a 

 Преглед 

 Комисията прави преглед на 

националните тавани за емисии, 

определени в настоящата директива, 

съвместно с преглед на 

ограниченията в Директивата за 

средните горивни инсталации 

(2015/ХХХХ/ЕС), както и на целите в 

областта на климата и 

енергетиката за 2030 г. 

Обосновка 

Важно е да се добие цялостен поглед върху полезните взаимодействия между 

законодателството в областта на климата и качеството на въздуха, както по 

отношение на възможните положителни ефекти като ефективност на разходите, 

така и по отношение на риска от евентуални негативни последици, като риск от 

двойно регулиране. Ето защо е необходимо прегледът на настоящата директива да се 

провежда съвместно с прегледа на съотносимото законодателство в областта на 

климата и качеството на въздуха. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът и държавите членки, в 

зависимост от случая, се стремят към 

двустранно и многостранно 

сътрудничество с трети държави, както 

и към координация в рамките на 

съответните международни 

организации, като например Програмата 

на ООН за околната среда (ЮНЕП), 

Икономическата комисия за Европа на 

ООН (ИКЕ на ООН), Международната 

морска организация (ММО) и 

Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО), 

включително чрез обмен на 

информация, относно научно-

техническата изследователска и 

развойна дейност с цел да се подобри 

основата за намаляване на емисиите. 

Съюзът и държавите членки, в 

зависимост от случая, се стремят към 

двустранно и многостранно 

сътрудничество с трети държави, както 

и към координация в рамките на 

съответните международни 

организации, като например Програмата 

на ООН за околната среда (ЮНЕП), 

Икономическата комисия за Европа на 

ООН (ИКЕ на ООН), Организацията 

по прехраната и земеделието (ФАО) 

към ООН, Международната морска 

организация (ММО) и Международната 

организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО), включително 

чрез обмен на информация, относно 

научно-техническата изследователска и 

развойна дейност с цел да се подобри 

основата за намалява не на емисиите. 

Обосновка 

Като се има предвид, че някои от мерките в настоящото предложение засягат 

аспекти от областта на селското стопанство и безопасността на храните, 

координацията и сътрудничеството с ФАО са уместни и приложими. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Приложение І – таблица А – ред 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Общи национални 

емисии по 

категории 

източници 

CH4 Годишно — от 

2005 г. до 

годината на 

докладване минус 

2 (X–2) 

15/02**** 

_________________ 

**** Повторното внасяне поради грешки се осигурява в рамките на четири седмици 

най-късно и включва ясно обяснение за извършените промени. 
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Изменение 

заличава се 

Обосновка 

Пакетът на ЕС за климата и енергетиката, Решение 406/2009/ЕО, е също насочен 

към емисиите на метан. Тъй като източниците на емисии на метан са много различни 

във всяка отделна държава членка, конкретните мерки за смекчаване на 

въздействието ще зависят в голяма степен от националните планове за действие в 

областта на енергетиката и климата и не следва да бъдат допълнително 

разглеждани в Директивата относно НТЕ. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Приложение І – таблица В – редица 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Прогнозни емисии 

по обобщени 

категории 

източници  

CH4 Докладване на 

всеки две години, 

обхващащо всяка 

година от година 

Х до 2030 г., а при 

наличие на данни 

— до 2040 г. и до 

2050 г. 

15/03 

 

Изменение 

заличава се 

 

Обосновка 

Пакетът на ЕС за климата и енергетиката, Решение 406/2009/ЕО, е също насочен 

към емисиите на метан. Тъй като източниците на емисии на метан са много различни 

във всяка отделна държава членка, конкретните мерки за смекчаване на 

въздействието ще зависят в голяма степен от националните планове за действие в 

областта на енергетиката и климата и не следва да бъдат допълнително 

разглеждани в Директивата относно НТЕ. 
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Изменение  41 

Предложение за директива 

Приложение ІІ – таблица б) – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ангажименти за намаляване на 

емисиите на амоняк (NH3), фини 

прахови частици (ПЧ2,5) и метан 

(CH4). Продадени горива, спрямо 

2005 г. като базова. 

Ангажименти за намаляване на 

емисиите на амоняк (NH3) и фини 

прахови частици (ПЧ2,5). Продадени 

горива, спрямо 2005 г. като базова. 

Обосновка 

Пакетът на ЕС за климата и енергетиката, Решение 406/2009/ЕО, е също насочен 

към емисиите на метан. Тъй като източниците на емисии на метан са много различни 

във всяка отделна държава членка, конкретните мерки за смекчаване на 

въздействието ще зависят в голяма степен от националните планове за действие в 

областта на енергетиката и климата и не следва да бъдат допълнително 

разглеждани в Директивата относно НТЕ. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Приложение ІІ – таблица б) – колона 4  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка година от 2030 г. заличава се 

[...]  

Обосновка 

От 1990 г. насам емисиите на амоняк в ЕС са намалени с почти 30 %. При 

определянето на таваните за емисиите на NH3 следва да се отчетат предишните 

усилия, положени от страна на държавите членки за намаляването на NH3. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Приложение ІІ – таблица б – колона 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка година от 2030 г. заличава се 

[...]  

Обосновка 

Това заличаване е последователно с другите изменения, целящи заличаването на 

ангажиментите за намаляване на емисиите на метан в Директивата относно НТЕ. 

 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1 – точка 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е уместно, при изпълнението на 

мерките съгласно част 1 държавите 

членки използват документа на ИКЕ на 

ООН с насоки за предотвратяване и 

намаляване на емисиите на амоняк 

(Ammonia Guidance Document — 

„Документ с насоки за амоняка“)1 и най-

добрите налични техники, определени в 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета2. 

Когато е уместно, при изпълнението на 

мерките съгласно част 1 държавите 

членки могат да използват доколкото 

това е възможно документа на ИКЕ на 

ООН с насоки за предотвратяване и 

намаляване на емисиите на амоняк 

(Ammonia Guidance Document — 

„Документ с насоки за амоняка“)1 и 

най-добрите налични техники, 

определени в Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета2. 

____________________ ____________________ 

1 Решение 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1.  

1 Решение 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1.  

2 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. 

2 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. 

Обосновка 

не съответства със заглавието на Част 1: Мерки, които могат да бъдат включени в 
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националната програма за контрол на замърсяването на въздуха“. Държавите членки 

следва да разполагат с необходимата гъвкавост при преценката кои мерки да 

прилагат. 

 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Приложение ІІІ  - част 1 – уводна част – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При разработването на своите мерки 

и политики държавите членки: 

 i) спазват мерките за контрол на 

амоняка от селскостопански 

източници, посочени в приложение IX 

към Протокола от Гьотеборг; както 

и 

 ii) вземат предвид документа на ИКЕ 

на ООН с насоки за предотвратяване 

и намаляване на емисиите на амоняк, 

Рамковия кодекс ИКЕ на ООН за 

добра земеделска практика за 

намаляване на емисиите на амоняк 

във варианта му от 2014 г., както и 

най-добрите налични техники, 

определени в Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Обосновка 

Мерките, посочени в приложение III, следва да бъдат в съответствие с насоките, 

приети на равнище ИКЕ на ООН. От държавите членки следва да се изисква да се 

съобразяват с тях, когато взимат решение относно мерките. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1 – раздел А – точка 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) управление на азота предвид целия 

азотен цикъл, 

а) управление на азота предвид целия 

азотен цикъл (включително създаване 

на планове за управление на почвите и 
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хранителните вещества); 

 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1 – раздел А – точка 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) нискоемисионни подходи за 

разпръскване на оборски тор, 

в) нискоемисионни подходи за 

разпръскване на оборски тор, 

включително разделяне на течности 

и на твърди вещества; 

 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1 – раздел А – точка 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) нискоемисионни системи за 

преработване и компостиране на 

оборски тор; 

д) нискоемисионни системи за 

преработване и компостиране на 

оборски тор, включително разделяне 

на течности и твърди вещества; 

 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Приложение III – част 1 – раздел В – точка 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С предприетите мерки, изложени в 

раздели А и Б по-горе, държавите 

членки следва да гарантират, че изцяло 

вземат предвид въздействието върху 

малките стопанства и 

микростопанствата. Например 

държавите членки могат да ги освободят 

от тези мерки, когато е възможно и 

1. С предприетите мерки, изложени в 

раздели А и Б по-горе, държавите 

членки следва да гарантират, че изцяло 

вземат предвид въздействието върху 

малките стопанства, микростопанствата 

и стопанствата, намиращи се в 

необлагодетелстваните планински 

райони. Например държавите членки 
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уместно с оглед на приложимите 

ангажименти за намаляване. 

могат да ги освободят от тези мерки, 

когато е възможно и уместно с оглед на 

приложимите ангажименти за 

намаляване, като същевременно 

гарантират условия на 

равнопоставеност на равнището на 

Съюза. 

Обосновка 

Отражението върху малките стопанства и микростопанствата следва да се вземе 

предвид. Същевременно следва също така да се гарантират условия на 

равнопоставеност. 

 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Приложение III – част 2 – точка 1 –  буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) приоритетите на политиката и 

връзката им с приоритетите, определени 

в други свързани области на политиката, 

включително изменението на климата; 

i) приоритетите на политиката и 

връзката им с приоритетите, определени 

в други свързани области на политиката, 

включително селското стопанство, 

икономиката на селските райони, 

промишлеността, мобилността и 

транспорта, опазването на 

природата и изменението на климата; 

Обосновка 

По този въпрос са налице полезни взаимодействия и припокриване с повече области – 

не само с политиката в областта на изменението на климата: поради това селското 

стопанство, промишлеността, икономиката на селските райони и опазването на 

природата следва също да бъдат включени. 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Приложение IV – уводна част – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За посочените в приложение I 

замърсители, различни от CH4, 

държавите членки извършват 

инвентаризации на емисиите и 

коригирани инвентаризации на 

емисиите и изготвят прогнози и 

информационни доклади за 

инвентаризацията, като използват 

методите (съгласно EMEP Reporting 

Guidelines), приети от договарящите 

страни по Конвенцията за 

трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния, и се 

приканват да използват посоченото там 

ръководство EMEP/EEA Guidebook на 

Европейската агенция за околната 

среда, изготвено по Съвместната 

програма за мониторинг и оценка на 

разпространението на замърсители 

на въздуха на далечни разстояния в 

Европа. Освен това в съответствие със 

същото ръководство се подготвя 

допълнителна информация, по-

специално данни за дейността, 

необходими за оценяване на 

инвентаризациите и прогнозите. 

За посочените в приложение I 

замърсители, държавите членки 

извършват инвентаризации на емисиите 

и коригирани инвентаризации на 

емисиите и изготвят прогнози и 

информационни доклади за 

инвентаризацията, като използват 

методите (съгласно EMEP Reporting 

Guidelines), приети от договарящите 

страни по Конвенцията за 

трансграничното замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния, и се 

приканват да използват посоченото там 

ръководство EMEP/EEA Guidebook на 

Европейската агенция за околната 

среда, изготвено по Съвместната 

програма за мониторинг и оценка на 

разпространението на замърсители 

на въздуха на далечни разстояния в 

Европа Освен това в съответствие със 

същото ръководство се подготвя 

допълнителна информация, по-

специално данни за дейността, 

необходими за оценяване на 

инвентаризациите и прогнозите. 

Обосновка 

Това заличаване е последователно с другите изменения, целящи заличаването на 

ангажиментите за намаляване на емисиите на метан в Директивата относно НТЕ. 
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