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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 ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0003/2014),

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

– 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 (A8-0000/2015),

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 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) За да се избегне дублиране на 
регламентирането, настоящата 
директива не следва да се прилага за 
средни горивни инсталации, 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.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Средни горивни инсталации, 
обхванати от мерки за изпълнение, 
приети в съответствие с член 13, 
параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС, 
следва да са обект единствено на 
разпоредбите на настоящата 
директива, които надхвърлят 
обхвата на тези мерки за изпълнение.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) 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 норми за 
допустими емисии за тези 
инсталации с цел намаляване на 
емисиите от тях във въздуха и на 
потенциалните рискове за човешкото 
здраве и околната среда.

Or. en

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.
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Or. en

Изменение 5

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 
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.

(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 
зоните, в които не са спазени пределно 
допустимите стойности за качеството на 
въздуха, държавите членки следва да 
могат да прилагат по-строги норми за 
допустими емисии, като например 
базовите стойности, посочени в 
приложение III към настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 6

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 

(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 



PR\1048404BG.doc 9/35 PE546.891v01-00

BG

следва да бъдат пропорционални, като 
същевременно позволяват ефективна 
проверка на съответствието от 
компетентните органи. 

следва да бъдат пропорционални и да 
избягват дублиране, като 
същевременно позволяват ефективна 
проверка на съответствието от 
компетентните органи. 

Or. en

Изменение 7

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 норми за 
допустими емисии на замърсителите, 
изброени в приложение II към 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) горивни инсталации, които 
попадат в обхвата на Директива 
97/68/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета1a;
__________________
1aДиректива 97/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1997 г. за сближаване на 
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законодателствата на държавите 
членки във връзка с мерките за 
ограничаване 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).

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) 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;
__________________
1a Регламент (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)

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) горивни инсталации, които 
попадат в обхвата на мерки за 
изпълнение, приети в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
когато с тези актове за изпълнение се 
определят норми за допустими 
емисии за замърсителите, изброени в 
приложение II към настоящата 
директива.

заличава се

__________________
22 Регламент (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).

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) газови турбини и газови двигатели, 
използвани на крайбрежни 
платформи, с изключение на нови 
газови двигатели и нови газови 
турбини, които се използват за 
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механични трансмисии;

Or. en

Изменение 12

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;

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) съоръжения за превръщане на 
сероводород в сяра;

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) реактори, използвани в 
химическата промишленост;
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Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ед) коксови пещи;

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ее) каупери;

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еж) крематориуми;

Or. en
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква e з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ез) горивни инсталации, които горят 
нефтопреработвателни горива 
самостоятелно или в комбинация с 
други горива за производство на 
енергия на територията на нефтени 
и газови рафинерии;

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – точка е и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еи) регенерационни котли в рамките 
на инсталации за производство на 
хартиена каша;

Or. en

Изменение 20

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 
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специфични условия за прилагането 
на настоящия параграф.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Средни горивни инсталации, 
обхванати от мерки за изпълнение, 
приети в съответствие с член 13, 
параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС, 
са обект единствено на разпоредбите 
на настоящата директива, които 
надхвърлят обхвата на тези мерки за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Нормите за допустими 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. Държавите членки 
определят норми за допустими 
емисии за тези инсталации с цел 
намаляване на емисиите от тях във 
въздуха и на потенциалните рискове 
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за човешкото здраве и околната 
среда.

Or. en

Изменение 23

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; 
(Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще изисква 
съответни промени в целия текст.)

Or. en

Изменение 24

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 [2 години след 
датата на транспониране];

Or. en
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Изменение 25

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, с изключение на периодите на 
пускане и спиране;

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 – точка 19 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19a. „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, 
14.8.2009 г., стр. 55).

Or. en
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 3 – точка 19 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „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).

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистрация Разрешения и регистрация

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
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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 новите средни горивни инсталации 
се експлоатират само ако са получили 
разрешение или са регистрирани от 
компетентния орган.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че от 1 януари 2025 г. 
съществуващите средни горивни 
инсталации  с номинална входяща 
мощност, по-голяма от 5 MW, се 
експлоатират само ако са получили 
разрешение или са регистрирани от 
компетентния орган.
Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че от 1 януари 2030 г. 
съществуващите средни горивни 
инсталации  с номинална входяща 
мощност, по-малка от или равна на 
5 MW, се експлоатират само ако са 
получили разрешение или са 
регистрирани от компетентния 
орган.

Or. en
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Изменение 31

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. Процедурата за даване на 
разрешение или за регистрация 
включва поне уведомление от оператора 
до компетентния орган за това, че 
експлоатира или възнамерява да 
експлоатира средна горивна инсталация.

Or. en

Изменение 32

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 от оператора и 
информира оператора за това. 

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези горивни инсталации се 
регистрират в срок от [тринадесет 

Тези горивни инсталации се 
регистрират или получават 
разрешение в срок от [тринадесет 
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месеца след датата на транспониране]. месеца след датата на транспониране].

Or. en

Изменение 34

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 
мощност, по-голяма от 5 MW, не 
трябва да превишават нормите за 
допустими емисии, определени в част 1 
от приложение II. 

2. Съществуващите средни горивни 
инсталации с номинална входяща 
мощност, по-голяма от 5 MW, спазват 
нормите за допустими емисии, 
определени в част 1 от приложение II, 
от 1 януари 2025 г. 

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. 

Съществуващите средни горивни 
инсталации с номинална входяща 
мощност, равна на или по-малка от 5 
MW, спазват нормите за допустими 
емисии, определени в част 1 от 
приложение II, от 1 януари 2030 г. 

Съществуващите средни горивни 
инсталации, които са част от МИМ 
и ИМС, спазват нормите за 
допустими емисии, определени в 
част 1 от приложение II, считано от 
1 януари 2030 г. 

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 

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 нормите за 
допустими емисии, определени в част 1 
от приложение II. В този случай за 
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за допустимите емисии на прахови 
частици.

инсталациите, използващи твърди 
горива, се прилага норма от 100 mg/Nm³ 
за допустимите емисии 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 нормите за допустими 
емисии, определени в част 1 от 
приложение ІІ, 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.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

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 [2 години 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.

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 

Държавите членки могат да освободят 
съществуващи средни горивни 
инсталации, които работят не повече от 
1000 експлоатационни часа годишно 
като плаваща средна стойност, 
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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.

изчислена за период от пет години, 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.

Or. en

Изменение 36

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 могат да прилагат за отделни 
средни горивни инсталации в тези зони 
по-строги норми за допустими емисии, 
които могат да се основават на 
базовите стойности, посочени в 
приложение III. 

Or. en
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) без да се засягат разпоредбите на 
член 4, параграф 5 — доказателство 
за уведомяването на компетентния 
орган;

заличава се

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доказателство за регистрацията от 
компетентния орган;

б) доказателство за регистрацията или 
разрешението, дадено от компетентния 
орган;

Or. en

Изменение 39

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 

1. Държавите членки докладват до 
1 октомври 2026 г. на Комисията 
приблизителна оценка на общите 
годишни емисии на серен диоксид, 
азотни оксиди и прах от средните 
горивни инсталации, групирани по вид 
гориво и по капацитет.
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гориво и по капацитет.

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. Държавите членки изпращат на 
Комисията втори доклад, съдържащ 
данните, посочени в параграф 1, до 1 
октомври 2031 г.

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 
параграф 1 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. 

Or. en

Изменение 41

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 

заличава се
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специално внимание на 
необходимостта базовите 
стойности, посочени в 
приложение III, да се установят като 
норми за допустими емисии за целия 
Съюз, и се придружава от 
законодателно предложение, ако това 
е целесъобразно.

Or. en

Изменение 42

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 спазване на 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 спазване на настоящата 
директива, най-късно до [дата: 2 години 
след влизането в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Приложение ІІ – част 1 – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

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

Замърсител Твърда 
биомаса

Други 
твърди 
горива

Течни 
горива, 
различни от 
тежко гориво

Тежко течно 
гориво

Природен газГазообразни 
горива, 
различни от 
природен газ
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SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 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. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от 
двигатели и газови турбини

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MW)

Твърда 
биомаса

Други 
твърди 
горива

Течни 
горива, 
различни от 
тежко гориво

Тежко течно 
гориво

Природен газГазообразни 
горива, 
различни от 
природен газ

Замърсител: SO2

1 - 5 200 (1a)(1б) 1100 170 350 (1в) - 200 (1г)

> 5 - 15 200 (1a)(1б) 1100 170 350 (1ж) - 35 (1д)

> 15 - 50 200 (1a)(1б) 400 170 350 - 35 (1д)

Замърсител: NOX

1 - 50 650 650 200 650 250 250

Замърсител: прах

1 - 5 50 (1д) 50 (1д) 50 50 - -

> 5 - 15 50 50 30 30 - -

> 15 - 50 30 30 30 30 - -

__________________
(1a) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително дървена твърда 
биомаса.
(1б) 300 mg/Nm3 при инсталации, използващи слама.
(1в) До 1.1.2035 г. — 1700 mg/Nm3.
(1г) 400 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи (желязо- и стоманодобив).
(1д) До 1.1.2035 г. — 100 mg/Nm3.
(1е) 170 mg/Nm3 при биогаз.
(1ж) До 1.1.2035 г. — 850 mg/Nm3.

Or. en
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Изменение 44

Предложение за директива
Приложение ІІ – част 1 – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител Тип инсталация Течни горива Природен газ Газообразни 
горива, различни 
от природен газ

SO2 Двигатели и 
газови турбини

60 - 15

NOX Двигатели 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Газови турбини(3) 200 150 200 
Прахови частици Двигатели и 

газови турбини
10 - -

__________________
(1) 1 850 mg/Nm³ в следните случаи:

i) за дизелови двигатели, чието конструиране е започнало преди 18 май 2006 г.;

ii) за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.
(2) 380 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно 
гориво.
(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител Тип инсталация Течни горива Природен газ Газообразни 
горива, различни 
от природен газ

SO2 Двигатели и 
газови турбини

120 - 15 (3a)(3б)

NOX Двигатели 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Газови турбини(3) 200 150 200 
Прахови частици Двигатели и 

газови турбини
10 (3в) - -

__________________
(1) 1 850 mg/Nm³ в следните случаи:

i) за дизелови двигатели, чието конструиране е започнало преди 18 май 2006 г.;
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ii) за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.
(2) 380 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно 
гориво.
(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.
(3a) 60 mg/Nm3 при биогаз.
(3б) 130 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи и 65 mg/Nm³ при 
нискотоплинни газове от доменни пещи (желязо- и стоманодобив).
(3в) 20 mg/Nm3 при инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност от 1 до 
15 MW.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Приложение ІІ – част 2 – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

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

Замърсител Твърда 
биомаса

Други 
твърди 
горива

Течни 
горива, 
различни от 
тежко гориво

Тежко течно 
гориво

Природен газГазообразни 
горива, 
различни от 
природен газ

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Прахови 
частици

20 (1) 20 20 20 - -

__________________
(1) 25 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW

Изменение

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

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 

Твърда 
биомаса

Други 
твърди 
горива

Течни 
горива, 
различни от 

Тежко течно 
гориво

Природен газГазообразни 
горива, 
различни от 
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(MW) тежко гориво природен газ

Замърсител: SO2

1 - 5 200 (1a) 1100 170 (1б) 350 (1б) - 110 (1в)

> 5 - 15 200 (1a) 1100 170 (1б) 350 (1б) - 35 (1в)(1г)

> 15 - 50 200 (1a) 400 170 (1б) 350 (1б) - 35 (1в)(1г)

Замърсител: NOX

1 - 5 500 500 300 300 (1д) 100 200

> 5 - 50 300 300 300 300 (1д) 100 200

Замърсител: прах

1 - 5 50 50 50 50 - -

> 5 - 15 30 30 20 20 - -

> 15 - 50 20 20 20 20 - -

__________________
(1a) Стойността не се отнася за инсталации, използващи изключително дървена твърда 
биомаса.
(1б) До 1.1.2025 г. — 1 700 mg/Nm³ за инсталациите, които са част от малки изолирани 
мрежи (МИМ) и изолирани микросистеми (ИМС).
(1в) 400 mg/Nm³ при нискотоплинни газове от коксови пещи и 200 mg/Nm³ при 
нискотоплинни газове от доменни пещи (желязо- и стоманодобив).
(1г) 100 mg/Nm3 при биогаз.
(1д) До 1.1.2025 г. — 450 mg/Nm³ при използване на тежко течно гориво, съдържащо от 
0,2% до 0,3% N, и 360 mg/Nm³ при използване на тежко течно гориво, съдържащо под 
0,2% N за инсталации, които са част от  МИМ и ИМС.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Приложение ІІ – част 2 – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител Тип инсталация Течни горива Природен газ Газообразни 
горива, различни 
от природен газ
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SO2 Двигатели и 
газови турбини

60 - 15

NOX Двигатели 190 (1) 95 (2) 190
Газови турбини(3) 75 50 75 

Прахови частици Двигатели и 
газови турбини

10 - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.
(2) 190 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно 
гориво.
(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител Тип инсталация Течни горива Природен газ Газообразни 
горива, различни 
от природен газ

SO2 Двигатели и 
газови турбини

120 (3г) - 15 (3д)

NOX Двигатели (3б)(3в) 190 (1)(3a) 95 (2) 190
Газови турбини(3) 75 (3е) 50 75 

Прахови частици Двигатели и 
газови турбини

10 (3ж)(3з) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.
(2) 190 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно 
гориво.
(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.
(3a) 225 mg/Nm³ за дизелови двигатели с обща номинална входяща топлинна мощност, 
равна на или по-ниска от 15 MW с ≤ 1 200 об/мин.
(3б) Двигатели с период на експлоатация между 500 и 1 500 експлоатационни часа 
годишно могат да бъдат освободени от спазването на тези норми за допустими емисии, 
в случай че спрямо тях се прилагат първичните мерки за ограничаване на емисиите на 
NOx и ако отговарят на нормите за допустими емисии, посочени в бележка под линия 
3в.
(3в) До 1.1.2025 г. при МИМ и ИМС – 1850 mg/Nm3 за двигатели, работещи с два вида 
гориво, в режим на работа с течно гориво, и 380 mg/Nm3 за двигатели, работещи с два 
вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво; 1300 mg/Nm³  за дизелови двигатели 
с ≤ 1200 об/мин. с обща номинална входяща топлинна мощност, равна на или по-ниска 
от 15 MW, и 1850 mg/Nm³ за дизелови двигатели с обща номинална входяща топлинна 
мощност над 15 MW; 750 mg/Nm³ за дизелови двигатели с > 1200 об/мин.
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(3г) До 1.1.2025 г. — 590 mg/Nm³ за дизелови двигатели, които са част от МИМ и ИМС.
(3д) 40 mg/Nm3  при биогаз.
(3е) До 1.1.2025 г. —550 mg/Nm³ за инсталации, които са част от МИМ и ИМС.
(3ж) До 1.1.2025 г. — 75 mg/Nm³ за дизелови двигатели, които са част от МИМ и ИМС.
(3з) 20 mg/Nm3 при инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност от 1 до 
5 MW.

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Приложение ІІІ – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Базови стойности на норми  за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, 
различни от двигатели и газови турбини

Замърсител Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MW)

Твърда 
биомаса

Други 
твърди 
горива

Течни горива Природен газГазообразни 
горива, 
различни от 
природен газ

NOX 1 - 5 200 100 120 70 120
> 5 - 50 145 100 120 70 120

Прахови 
частици

1 - 5 10 10 10 - -

> 5 - 50 5 5 5 - -

Изменение

Базови стойности на норми  за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, 
различни от двигатели и газови турбини

Замърсител Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MW)

Твърда 
биомаса

Други 
твърди 
горива

Течни горива Природен газГазообразни 
горива, 
различни от 
природен газ

NOX 1 - 5 500 500 300 100 200
> 5 - 15 300 300 300 100 200
>15 - 50 300 300 300 100 200

Прах 1 - 5 50 50 50 - -
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> 5 - 15 20 20 20 - -
>15 - 50 20 20 20 - -

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Приложение ІІІ – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Базови стойности на норми  за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител Тип инсталация Течни горива Природен газ Газообразни 
горива, различни 
от природен газ

NOX Двигатели 150 35 35
Газови турбини(1) 50 20 50

__________________
(1) Базовите стойности са приложими само при натоварване над 70 %.

Изменение

Базови стойности на норми  за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител Тип инсталация Течни горива Природен газ Газообразни 
горива, различни 
от природен газ

NOX Двигатели 190 95 190
Газови турбини(1) 75 50 75

__________________
(1) Базовите стойности са приложими само при натоварване над 70 %.

Or. en
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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 от 
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 норми за допустими емисии за 
новите и съществуващите инсталации заедно с проста система за регистрация, за да се 
помогне за осъществяването 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 допълнителни 
пояснения, за да се спази съгласуваност с Директивата относно емисиите от 
промишлеността.

Бяха изменени нормите за допустими емисии в приложения ІІ и ІІІ, за да се 
предотврати налагането на прекомерна тежест на операторите на някои инсталации, въз 
основа на принципа за ефективност на разходите. Във връзка с това беше въведено 
допълнително разграничаване в някои случаи между категориите средни горивни 
инсталации според тяхната номинална топлинна мощност.

Освен това  беше изменен и член 5, параграф 4, за да се избегне всякакво неправилно 
тълкуване на задължителния характер на приложение ІІІ като индикативен.

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 
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необосновани тежести на обществото и икономиката.


