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Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 22
Съображение5 a (ново)

5а) Където е възможно трябва да се 
използват модели за 
разпространяването на замърсяването, 
за да се даде възможност за 
интерпретиране на данните от гледна 
точка на географското разпределение 
на концентрациите. Това би могло да 
служи като основа за изчисляване на 
колективната експозиция на 
населението, живеещо в съответната 
зона.

Or. de

Justification

Wiedereinreichung der Abänderung 2 aus erster Lesung.
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Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 23
Съображение 17 a (ново)

17a) По отношение на промишлени 
инсталации, работещи в пълно 
съответствие с разрешение съгласно 
изискванията на Директива 96/61/EО 
на Съвета от 24 септември 1996 г. за 
комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването, 
настоящата директива няма да 
съдържа допълнителни мерки.

Or. en

Justification

Reintroducing the ideas of amendment 10 from first reading. 

Imposing stricter conditions than those achievable by the use of the best available techniques 
is already allowed by article 10 of the IPPC Directive.  Therefore a valid IPPC permit 
assumes that requests from this directive have been taken into consideration when the 
authorisation procedure took place.  Furthermore, installations in compliance with the IPPC 
directive need a certainty for their investments planning and one cannot imagine an endless 
iterative process with frequent adaptation of the permit conditions.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 24
Член 15, параграф 1

1. Държавите-членки предприемат всички 
необходими мерки, от които не 
произтичат прекомерни разходи, за 
намаляване експозицията на ФПЧ2,5 с 
оглед достигането на националната цел за 
намаляване на експозицията, посочена в 
раздел Б към приложение ХІV, до 
годината, определена в приложението.

1. Държавите-членки предприемат всички 
необходими мерки, които 
представляват значително подобрение 
за здравето на човека иот които не 
произтичат прекомерни разходи, за 
намаляване експозицията на ФПЧ2,5 с 
оглед достигането на националната цел за 
намаляване на експозицията, посочена в 
раздел Б към приложение ХІV, до 
годината, определена в приложението.

Or. de
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Justification

Der Änderungsantrag verdeutlicht die Zielrichtung der zu ergreifenden Maßnahmen. The 
Council has introduced a new wording of this paragraph which justifies the clarification 
given in the amendment.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 25
Член 16, параграф 1

1. Държавите-членки предприемат всички 
необходими мерки, от които не 
произтичат прекомерни разходи, за да 
гарантират, че концентрациите на 
ФПЧ2,5 в атмосферния въздух не 
превишават целевите стойности, 
заложени в раздел В към приложение 
ХІV, считано от датата посочена в него.

1. Държавите-членки предприемат всички 
необходими мерки, които 
представляват значително подобрение 
за здравето на човека иот които не 
произтичат прекомерни разходи, за да 
гарантират, че концентрациите на 
ФПЧ2,5 в атмосферния въздух не 
превишават целевите стойности, 
заложени в раздел В към приложение 
ХІV, считано от датата посочена в него.

Or. de

Justification

Der Änderungsantrag verdeutlicht die Zielrichtung der zu ergreifenden Maßnahmen. The 
Council has introduced a new wording of this paragraph which justifies the clarification 
given in the amendment.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 26
Член 20, параграф 3

3. Комисията публикува най-късно 
до...* насоки за доказване и изваждане 
на превишавания, които могат да се 
отдадат на природни източници.

заличава се

*ОВ: две години след датата на влизане 
в сила на настоящата директива.

Or. de
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Justification

Leitlinien der Kommission tragen zu überhöhter Bürokratie bei und verhindern die für die 
Mitgliedstaaten notwendige Flexibilität bei der Umsetzung der Richtlinie.

This is a new paragraph introduced by the Council which did not exist in the Commission 
proposal.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Изменение 27
Член 22, параграф 2

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите 
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до …*, 
стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени.

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, или целевата стойност 
за ФПЧ2.5, посочена в приложение XIV, 
или пределно допустимите стойности 
за NO2, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до …*, 
стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени.

* ОВ: Три години след влизането в сила на 
настоящата директива.

* ОВ: Три години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Justification

Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Also for NO2 it is in certain areas problematic to meet de standards in time. For that reason 
it would be reasonable to give the possibility to postpone the attainment of limit values for 
NO2 after the entry into force of the Directive.
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Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 28
Член 22, параграф 2

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите 
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до …*, 
стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени. 

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ или целевата стойноси 
за ФПЧ2.5, посочена в приложение XIV,
поради специфичните характеристики на 
дисперсия на мястото, неблагоприятни 
климатични условия или трансграничен 
пренос на емисии, държавата-членка се 
освобождава от задължението да прилага 
тези пределно допустими стойности най-
късно до …*, стига условията, посочени в 
параграф 1 да са изпълнени. 

* ОВ: Три години след влизането в сила на 
настоящата директива.

* ОВ: Три години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Justification

A reference to PM2.5 needs to be added to reflect the extension of the scope of the Directive. 
Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 29
Член 22, параграф 2

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите 
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до ….*, 

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до ...*/** , 
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стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени.

стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени.

* ОВ: Три години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива

* ОВ: Три години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива

** Шест години след влизане в сила на 
настоящата директива за Република 
Полша

Or. en

Justification

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 30
Член 22, параграфи 2 и 2 a (нови)

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите 
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до …*, 
стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени.

2. Когато в определена зона или 
агломерация не може да се постигне 
съответствие с пределно допустимите 
стойности за ФПЧ10, посочени в 
приложение ХІ, поради специфичните 
характеристики на дисперсия на мястото, 
неблагоприятни климатични условия или 
трансграничен пренос на емисии, 
държавата-членка се освобождава от 
задължението да прилага тези пределно 
допустими стойности най-късно до …*, 
стига условията, посочени в параграф 1 
да са изпълнени.

2а). Държавите-членки могат да 
отложат крайните срокове за 
пределно допустимите стойности за 
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ФПЧ10 , целевата стойност за ФПЧ2.5
и пределно допустимите стойности за 
NO2, с допълнителен срок от максимум 
две години за определена зона или 
агломерация, когато планът за 
качеството на въздуха, посочен в 
параграф 1, показва, че пределно 
допустимите или целевите стойности 
не могат да бъдат постигнати и ако 
държавата-членка покаже, че са били 
взети всички необходими мерки на 
национално, регионално и местно ниво, 
за да се спазят гореупоменатите 
крайни срокове, включително 
прилагането на директивите и 
разпоредбите, посочени в раздел Б на 
приложение XV в крайните срокове, 
упоменати в тези правни актове.

*ОВ: Три години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

*ОВ: Четири години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Or. de

Justification

Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Bestimmte Gebiete können trotz aller Anstrengungen die Grenzwerte für Feinstaub nicht in 
den vorgegebenen Zeiträumen einhalten und benötigen eine längere Frist, damit die auf 
europäischer, nationaler und lokaler Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
Wirkung zeigen und die Grenzwerte eingehalten werden können. Diese Fristverlängerung 
darf aber nur gewährt werden, wenn alle geeigneten Maßnahmen vorher auf nationaler und 
regionaler Ebene getroffen wurden.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Изменение 31
Член 22, параграф 2 a (нов)

2a. Държавите-членки могат да 
отложат крайните срокове за 
пределно допустимите стойности за 
ФПЧ10 , целевата стойност за ФПЧ2.5
и пределно допустимите стойности за 
NO2, с допълнителен срок от максимум 
две години за определена зона или 
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агломерация, когато планът или 
програмата, посочени в параграф 1, 
показват, че пределно допустимите
или целевите стойности не могат да 
бъдат постигнати и ако държавата-
членка покаже, че са били взети всички 
необходими мерки на национално, 
регионално и местно ниво, за да се 
спазят гореупоменатите крайни 
срокове, включително прилагането на 
директивите, посочени в раздел Б на 
приложение XV в крайните срокове, 
упоменати в тези правни актове.

Or. en

Justification

Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Also for NO2 it is in certain areas problematic to meet de standards in time. For that reason 
it would be reasonable to give the possibility to postpone the attainment of limit values for 
NO2 after the entry into force of the Directive.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 32
Член 22, параграф 4, алинея 1

4. Държавите-членки нотифицират 
Комисията, когато, по тяхно мнение, 
параграфи 1 и 2 са приложими, и 
представят плана за качество на въздуха, 
упоменат в параграф 1, включително 
всякаква свързана с него информация, 
необходима на Комисията, за да прецени 
дали са удовлетворени или не 
съответните условия. При своята оценка 
Комисията взема предвид очакваните 
резултати от мерките, които са били 
предприети от държавите-членки, както и 
очакваните резултати от мерките на 
Общността. 

4. Държавите-членки нотифицират 
Комисията, когато, по тяхно мнение, 
параграфи 1 и 2 са приложими, и 
представят плана за качество на въздуха, 
упоменат в параграф 1, включително 
всякаква свързана с него информация, 
необходима на Комисията, за да прецени 
дали са удовлетворени или не 
съответните условия. При своята оценка 
Комисията взема предвид очакваните 
резултати от мерките, които са били 
предприети от държавите-членки, както и 
очакваните резултати от мерките на 
Общността за намаляване на емисиите 
от източника, които трябва да се 
вземат от Комисията както е 
посочено в приложение XVIa. В своята 
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оценка Комисията трябва да 
отбележи какво въздействие имат 
мерките на Комисията съгласно 
приложение XVIa върху качеството на 
въздуха във въпросните държави-
членки или какво въздействие те ще 
имат в бъдеще.

Or. de

Justification

Reintroduces the idea of amendments 81 and 83 from first reading. 

Der Fokus der Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität muss auf den 
emissionsbezogenen Maßnahmen liegen. Dazu sind auch Gemeinschaftsmaßnahmen 
erforderlich, die den Schadstoffausstoss dort bekämpfen, wo er entsteht. Sollten diese 
Gemeinschaftsmaßnahmen nicht rechtzeitig oder verspätet in Kraft treten, so können sie nicht 
zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen. Dies muss dies bei der Entscheidung über 
eine Ausnahme von der Einhaltung der Grenzwerte berücksichtigt werden.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 33
Член 23, параграф 1, алинея 2

В случай на превишаване на тези 
пределно допустими стойности, за които 
срокът за постигане е изтекъл, планът за 
качество на въздуха посочва подходящи 
мерки, така че периодът на превишаване 
да бъде възможно най-кратък.

В случай на превишаване на тези 
пределно допустими стойности, за които 
срокът за постигане е изтекъл, планът за 
качество на въздуха посочва подходящи 
мерки и може допълнително да включи 
мерки специално за защита на 
здравето на децата, така че периодът на 
превишаване да бъде възможно най-
кратък.

Or. en

Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Most important 
being new evidence of reduced lung function of children and increased cases of asthma, 
wheezing, and ear, nose and throat infections due to air pollution.
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Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 34
Член 23, параграф 1, алинея 2

В случай на превишаване на тези 
пределно допустими стойности, за които 
срокът за постигане е изтекъл, планът за 
качество на въздуха посочва подходящи 
мерки, така че периодът на превишаване 
да бъде възможно най-кратък.

В случай на превишаване на тези 
пределно допустими стойности, за които 
срокът за постигане е изтекъл, планът за 
качество на въздуха определя подходящи 
мерки, включващи, ако в случая е 
подходящо, специални мерки за защита 
на здравето на децата, така че периодът 
на превишаване да може да бъде 
възможно най-кратък.

Or. en

Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health.  Most important being new evidence of reduced lung 
function of children and increased cases of asthma, wheezing, and ear, nose and throat 
infections due to air pollution.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 35
Член 23 параграф 1 алинея 4 a (нова)

 Плановете и програмите се 
разработват с уговорката, че в случай 
че промишлени инсталации, за които 
са били издадени разрешения 
съгласноДиректива 96/61/ЕО на Съвета 
от 24 септември 1996 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването, съгласно настоящата
директива няма да е необходимо да се 
предприемат допълнителни мерки.

Or. de

Justification

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
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Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 36
Член 24 параграф 1

1. Когато в определена зона или 
агломерация има риск нивата на 
замърсителите да превишат един или 
повече от алармените прагове, посочени в 
приложение ХІІ, държавите-членки 
изготвят планове за действие, съдържащи 
мерките, които ще се предприемат в 
краткосрочен план, за да се намали риска 
от превишаване или неговата 
продължителност. Когато този риск се 
отнася до една или повече от пределно 
допустимите или целевите стойности, 
посочени в приложения VІІ, ХІ и ХІV, 
държавите-членки могат, когато е 
уместно, да изготвят такива краткосрочни 
планове за действие.

1. Когато в определена зона или 
агломерация има риск нивата на 
замърсителите да превишат един или 
повече от алармените прагове, посочени в 
приложение ХІІ, държавите-членки 
изготвят, където това изглажда 
подходящо и целесъобразно, планове за 
действие, съдържащи мерките, които ще 
се предприемат в краткосрочен план, за 
да се намали риска от превишаване или 
неговата продължителност. Когато този 
риск се отнася до една или повече от 
пределно допустимите или целевите 
стойности, посочени в приложения VІІ, 
ХІ и ХІV, държавите-членки могат, 
когато е уместно, където това изглажда 
подходящо и целесъобразно, да изготвят 
такива краткосрочни планове за действие.

Все пак, когато има риск да бъде 
превишен аларменият праг за озон, 
посочен в раздел Б на приложение ХІІ, 
държавите-членки разработват такива 
краткосрочни планове за действие само 
когато, по тяхно мнение, съществува 
значителна вероятност, като се вземат 
предвид националните географски, 
метеорологични и икономически условия, 

Държавите-членки трябва даа 
разработват такива краткосрочни планове 
за действие само когато, по тяхно мнение, 
съществува значителна вероятност, като 
се вземат предвид националните 
географски, метеорологични и 
икономически условия, да се намали 
рискът, продължителността или 
сериозността на такова превишаване. При 



PE394.128v01-00 12/37 AM\685498BG.doc

BG

да се намали рискът, продължителността 
или сериозността на такова превишаване. 
При изготвянето на такива краткосрочни 
планове за действие държавите-членки 
вземат предвид Решение 2004/279/ЕО.

изготвянето на такива краткосрочни 
планове за действие държавите-членки 
вземат предвид Решение 2004/279/ЕО.

Or. de

Justification

Reintroduces the ideas of amendment 35 from first reading. 

Kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen beinhalten nur unter bestimmten Voraussetzungen das 
Potential, die Schadstoffbelastung in einem Gebiet derart zu verringern, dass die Grenzwerte 
eingehalten werden. Daher sollten Pläne für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen für alle 
Schadstoffe nur unter der Voraussetzung zu erstellen sein, dass die darin aufgeführten 
Maßnahmen wirksam zur Luftqualitätsverbesserung beitragen können.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 37
Член 24, параграф 2

2. Краткосрочните планове за действие, 
упоменати в параграф 1, могат в 
зависимост от отделния случай, да 
предвиждат мерки за контрол и, когато е 
необходимо, за преустановяване на 
дейности, включително движение на 
моторни превозни средства, които 
допринасят за риска от превишаване на 
съответните пределно допустими 
стойности или целеви стойности, или 
алармени прагове. Тези планове за 
действие могат също така да включват 
ефективни мерки, свързани с 
промишлени инсталации или 
промишлени продукти.

2. Краткосрочните планове за действие, 
упоменати в параграф 1, могат в 
зависимост от отделния случай, да 
предвиждат мерки за контрол и, когато е 
необходимо, за преустановяване на 
дейности, включително движение на 
моторни превозни средства, които 
допринасят за риска от превишаване на 
съответните пределно допустими 
стойности или целеви стойности, или 
алармени прагове. Тези планове за 
действие могат също така да включват 
ефективни мерки, свързани с 
промишлени инсталации или 
промишлени продукти. Тези планове за 
действие могат също така да 
включват специфични действия за 
защита на чувствителните групи от 
населението, включително на децата.

Or. en
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Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health.  Most important being new evidence of reduced lung 
function of children and increased cases of asthma, wheezing, and ear, nose and throat 
infections due to air pollution.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 38
Член 24, параграф 2

2. Краткосрочните планове за действие, 
упоменати в параграф 1, могат в 
зависимост от отделния случай, да 
предвиждат мерки за контрол и, когато е 
необходимо, за преустановяване на 
дейности, включително движение на 
моторни превозни средства, които 
допринасят за риска от превишаване на 
съответните пределно допустими 
стойности или целеви стойности, или 
алармени прагове. Тези планове за 
действие могат също така да включват 
ефективни мерки, свързани с 
промишлени инсталации или
промишлени продукти.

2. Краткосрочните планове за действие, 
упоменати в параграф 1, могат в 
зависимост от отделния случай, да 
предвиждат мерки за контрол и, когато е 
необходимо, за преустановяване на 
дейности, включително движение на 
моторни превозни средства, които 
допринасят за риска от превишаване на 
съответните пределно допустими 
стойности или целеви стойности, или 
алармени прагове. Тези планове за 
действие могат също така да включват 
ефективни мерки, свързани с 
промишлени инсталации или 
промишлени продукти. Тези планове за 
действие могат също така да 
включват специфични действия за 
защита на чувствителните групи от 
населението, включително на децата.

Or. en

Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  Most important 
being new evidence of reduced lung function of children and increased cases of asthma, 
wheezing, and ear, nose and throat infections due to air pollution.  
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Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 39
Член 24, параграф 4

4. За първи път преди …* и на редовни 
интервали от време след това Комисията 
публикува примери за най-добри 
практики за изготвянето на краткосрочни 
планове за действие.

4. За първи път преди …* и на редовни 
интервали оот време след това Комисията 
публикува примери за най-добри 
практики за изготвянето на краткосрочни 
планове за действие. Комисията 
публикува конкретно примери за най-
добри практики за защита на 
чувствителните групи от 
населението, включително на децата, 
в рамките на тези планове за действие.

* ОВ: Две години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

* ОВ: Две години след датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). The best 
practice examples for the protection of children would be specific to reducing exposure to 
places where children spend much of their time for example schools, day care centres, 
nurseries, children’s hospitals.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 40
Член 26, параграф 2, алинея 2

Докладите могат да включват, когато е 
целесъобразно, подробна информация и 
оценка за опазване на горите, както и 
информация за други замърсители, за 
които са посочени разпоредби за 
мониторинг в настоящата директива, като 
например, inter alia, подбрани 
необхванати от законодателството 
прекурсори на озона, изброени в раздел Б 
към приложение Х.

Докладите могат да включват, когато е 
целесъобразно, подробна информация и 
оценка за опазване на горите и за 
оценката на мерките, взети с цел 
намаляване на излагането на децата на 
замърсители на въздуха, както и 
информация за други замърсители, за 
които са посочени разпоредби за 
мониторинг в настоящата директива, като 
например, inter alia, подбрани 
необхванати от законодателството 
прекурсори на озона, изброени в раздел Б 
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към приложение Х.

Or. en

Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 41
Член 26, параграф 2, алинея 2

Докладите могат да включват, когато е 
целесъобразно, подробна информация и 
оценка за опазване на горите, както и 
информация за други замърсители, за 
които са посочени разпоредби за 
мониторинг в настоящата директива, като 
например, inter alia, подбрани 
необхванати от законодателството 
прекурсори на озона, изброени в раздел Б 
към приложение Х.

Докладите могат да включват, когато е 
целесъобразно, подробна информация и 
оценка за опазване на горите и относно 
мерките, взети с цел намаляване на 
излагането на децата на замърсители 
на въздуха, както и информация за други 
замърсители, за които са посочени 
разпоредби за мониторинг в настоящата 
директива, като например, inter alia, 
подбрани необхванати от 
законодателството прекурсори на озона, 
изброени в раздел Б към приложение Х.

Or. en

Justification

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health.  Most important being new evidence of reduced lung 
function of children and increased cases of asthma, wheezing, and ear, nose and throat 
infections due to air pollution.  

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 42
Приложение V, раздел A, точка 1, бележка под линия 1 

1. За азотен диоксид, фини прахови 
частици, въглероден монооксид и бензен: 
да включват най-малко един градски 

1. За азотен диоксид, фини прахови 
частици, въглероден монооксид и бензен: 
да включват най-малко един градски 
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фонов пункт за мониторинг и един 
транспортно-ориентиран пункт за 
мониторинг, при условие че това не 
увеличава броя на пробоотборните точки. 
За тези замърсители общият брой градски 
фонови пунктове и общият брой 
транспортно-ориентирани пунктове в
държава-членка, съгласно изискванията 
на раздел А, точка 1, не се различават с 
повече от фактор 2. Пробоотборните 
точки с превишаване на пределно 
допустимата стойност за ФПЧ10 в 
течение на последните три години се 
запазват.

фонов пункт за мониторинг и един 
транспортно-ориентиран пункт за 
мониторинг, при условие че това не 
увеличава броя на пробоотборните точки. 
За тези замърсители общият брой градски 
фонови пунктове и общият брой
транспортно-ориентирани пунктове в 
държава-членка, не се различават с 
повече от фактор 2.

Or. de

Justification

Reintroduces the wording of the Commission proposal.

Die Mitgliedstaaten müssen ein umfassendes Messstellennetz unterhalten, dass unter anderem 
auch Messstationen für den Verkehr in ausreichender Anzahl enthält.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Изменение 43
Приложение XI, раздел Б, таблица, част "ФПЧ10"

Обща позиция на Съвета

Период на 
осредняване

Пределно допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към 
която 

пределно 
допустимат
а стойност 
трябва да 

бъде 
спазена

ФПЧ10

1 ден

50 µg/m3, да не се 
превишава повече от 

35 пъти за една 
календарна година 

50 %
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1 календарна 
година 40 µg/m3 20 %

Изменение, внесено от Парламента

Период на 
осредняване

Пределно допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към 
която 

пределно 
допустимат
а стойност 
трябва да 

бъде 
спазена

ФПЧ10

1 ден

50 µg/m3, да не се 
превишава повече от 

35 пъти за една 
календарна година*

50 %

1 календарна 
година 40 µg/m3 20 %

до 31 
декември 

2009 г.
1 календарна 
година

30 µg/m3 20% 1 януари 
2010 г.

* освен ако това не може да се постигне поради специфичните характеристики на 
дисперсия на мястото, неблагоприятни метеорологични или географски условия.
Държавите членки определят точния брой дни, в които пределната допустима 
стойност може да бъде надвишена, максимално обаче до 55 дни, и съобщават 
незабавно на Комисията текста на тази разпоредба. 

Or. en

Justification

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.



PE394.128v01-00 18/37 AM\685498BG.doc

BG

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Anders Wijkman

Изменение 44
Приложение XI, раздел Б, таблица, част "ФПЧ10"

ФПЧ10 1 календарна година ФПЧ10 1 календарна година

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Justification

Retabling amendment 82 first reading.

Изменение, внесено от Jules Maaten

Изменение 45
Приложение XI, раздел Б, таблица, част "PM10"

ФПЧ10 1 ден ФПЧ10 1 ден

50 µg/m3, да не се превишава повече от 
35 пъти за една календарна година 

50 µg/m3, да не се превишава повече от 
35 пъти за една календарна година*

(*) Освен ако това не може да се 
постигне поради специфичните 
характеристики на дисперсия на 
мястото, неблагоприятни 
метеорологични или географски 
условия или значителен трансграничен 
пренос на емисии. Държавите членки 
определят точния брой дни, в които 
пределно допустимата стойност 
може да бъде надвишена, максимално 
обаче до 55 дни, и съобщават незабавно 
на Комисията текста на тази 
разпоредба.

Or. en

Justification

Reintroduces the idea of amendment 82 from first reading.
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Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 46
Приложение XIV, раздел Б, таблица 

Обща позиция на Съвета

ПСЕ за 2010 г. Цел за ограничаване на експозицията 
към 2010 г.

Година, към която 
националната цел за 

ограничаване на 
експозицията 

трябва да бъде 
спазена

Над 13 µg/m3 20 %
7–13 µg/m3 (ПСЕ . 1,5) %

2020

Изменение, внесено от Парламента

ПСЕ за 2010 г. Цел за ограничаване на експозицията 
към 2010 г.

Година, към която 
националната цел за 

ограничаване на 
експозицията се

спазва
Над 13 µg/m3 25 %
7–13 µg/m3 (ПСЕ . 1,9) %

2020

Or. en

Justification

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats
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Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 47
Приложение XIV, раздел Б, таблица

Обща позиция на Съвета

ПСЕ за 2010 
г.

Цел за ограничаване на експозицията 
към 2010 г.

Година, към която 
националната цел за 

ограничаване на 
експозицията следва

да бъде спазена

Над 13 
µg/m3

20 %

7–13 µg/m3 (ПСЕ . 1,5) %

2020

Изменение, внесено от Парламента

ПСЕ за 2010 
г.

Цел за ограничаване на експозицията 
към 2010 г.

Година, към която 
националната цел за 

ограничаване на 
експозицията се

спазва

Над 13 
µg/m3

20 %

7–13 µg/m3 (ПСЕ . 1,5) %

2020

Or. en

Justification

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. The exposure-reduction target is an essential complement to the limit values, and 
therefore an important element of the strategy to reduce the health impacts of PM pollution. 
However, in order to ensure that the appropriate measures really are being taken to achieve 
the required exposure-reductions, it should be made legally binding.
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Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 48
Приложение XIV, раздел В

Обща позиция на Съвета

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева стойност Дата, към която целевата стойност трябва да 
бъде спазена

1 календарна 
година

25 µg/m3 1 януари 2010 г.

Изменение, внесено от Парламента

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева стойност Дата, към която целевата стойност трябва да 
бъде спазена

1 календарна 
година

10 µg/m3 1 януари 2010 г.

Or. en

(Rule 62(2(d))

Justification

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.
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Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 49
Приложение XIV, раздел В

Обща позиция на Съвета

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева 
стойност

Дата, към която целевата стойност трябва 
да бъде спазена

1 календарна година 25 µg/m3 1 януари 2010 г.

Изменение, внесено от Парламента

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева 
стойност

Дата, към която целевата стойност трябва 
да бъде спазена

1 календарна година 12 µg/m3 1 януари 2010 г.

Or. en

Justification

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 50
Приложение XIV, раздел В

Обща позиция на Съвета

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева 
стойност

Дата, към която целевата стойност трябва 
да бъде спазена

1 календарна година 25 µg/m3 1 януари 2010 г.
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Изменение, внесено от Парламента

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева 
стойност

Дата, към която целевата стойност трябва 
да бъде спазена

1 календарна година 12 µg/m3 1 януари 2010 г.

Or. en

Justification

A lower target value is necessary to adequately protect human health given that PM pollution 
is implicated in the illness of millions of people in the EU from respiratory and cardiac 
ailments, thrombosis and stroke and an estimated 350,000 premature deaths every year. A 
recent report (WHO report "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005, published 5 October 2006) suggests a 
lowering of the value to 10 µg/m3.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 51
Приложение XIV, раздел В

Обща позиция на Съвета

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева 
стойност

Дата, към която целевата стойност трябва 
да бъде спазена

1 календарна година 25 µg/m3 1 януари 2010 г.

Изменение, внесено от Парламента

В. ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Целева 
стойност

Дата, към която целевата стойност трябва 
да бъде спазена

1 календарна година 25 µg/m3 1 януари 2010 г.*

* Дата, към която целевата стойност трябва да бъде спазена в Република Полша 
- 1 януари 2015 г.

Or. en
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Justification

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 52
Приложение XIV, раздел Г

Обща позиция на Съвета

Период на осредняване Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна година 25 µg/m3 20 % на …* ,
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение, внесено от Парламента

Период на осредняване Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение1 Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна година 10 µg/m3 20 % на …* ,
намаляващи линейно на 

1 януари 2015 г.
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1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 Максимално допустимото отклонение се прилага също така и в 
съответствие с член 15, параграф 4.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Or. en

Justification

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 53
Приложение XIV, раздел Г

Обща позиция на Съвета

D. LIMIT VALUE

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 25 µg/m3 20 % на …* , 1 януари 2015 г.
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година намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение, внесено от Парламента

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 
година

12 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Or. en

Justification

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 54
Приложение XIV, раздел Г
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Обща позиция на Съвета

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 
година

25 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение, внесено от Парламента

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 
година

25 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

** Дата, към която пределно допустимата стойност трябва да бъде 

спазена в Република Полша - 1 януари 2015 г.

Or. en
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Justification

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Anders Wijkman

Изменение 55
Приложение XIV, раздел Г

Обща позиция на Съвета

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 
година

25 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение, внесено от Парламента

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
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стойност трябва да 
бъде спазена

1 календарна 
година

15 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Or. en

Justification

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Изменение, внесено от Henrik Lax

Изменение 56
Приложение XIV, раздел Г

Обща позиция на Съвета

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 
година

25 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 

1 януари 2015 г.
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1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение, внесено от Парламента

Г. ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ

Период на 
осредняване

Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 

допустимата 
стойност трябва да 

бъде спазена

1 календарна 
година

12 µg/m3 20 % на …* , 
намаляващи линейно на 
1 януари следващата 
година и на всеки 12 
месеца след това до 
достигане на 0 % към 1 
януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Or. en

Justification

A lower limit value is necessary to adequately protect human health given that PM pollution 
is implicated in the illness of millions of people in the EU from respiratory and cardiac
ailments, thrombosis and stroke and estimated 350,000 premature deaths every year. A recent 
report (WHO report "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen 
dioxide and sulfer dioxide global update 2005, published 5 October 2006) suggests a 
lowering of the value to 10 µg/m3.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 57
Приложение XV, раздел A, параграф 6 б)

б) информация за възможните мерки за б) информация за възможните мерки за 
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подобряване на качеството на въздуха подобряване на качеството на въздуха, 
включително възможни специфични
мерки за защита на децата, ако в 
случая е подходящо.

Or. en

Justification

The measures to improve children's air quality will possibly be more specific or different 
within this framework.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 58
Приложение XV, раздел A, параграф 6б) a (нов)

ба) информация за възможните мерки 
за подобряване на качеството на 
въздуха, който дишат децата.

Or. en

Justification

While measures to protect public health from air pollution are currently covered under Annex 
XV, Part A, paragraph 6(b) the measures to improve children’s air quality will possibly be 
more specific or indeed different within this framework. Much new scientific evidence has 
come to light since first reading, highlighting the effects of air pollution on children’s health. 
New studies conducted in the Netherlands, France and California (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 59
Приложение XV, раздел A, параграф 8, уводна част

8. Информация за мерките или проектите, 
приети с оглед намаляване на 
замърсяването след влизането в сила на 
настоящата директива:

8. Информация за мерките или проектите, 
приети с оглед намаляване на 
замърсяването след влизането в сила на 
настоящата директива, включващи 
специфични мерки за намаляване на 
излагането на децата :
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Or. en

Justification

While measures to protect public health from air pollution are currently covered future 
measures to improve children’s air quality will possibly be more specific or indeed different 
within this framework. Much new scientific evidence has come to light since first reading, 
highlighting the effects of air pollution on children’s health. New studies conducted in the 
Netherlands, France and California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 60
Приложение XV, раздел A, параграф 8, уводна част

8. Информация за мерките или проектите, 
приети с оглед намаляване на 
замърсяването след влизането в сила на 
настоящата директива:

8. Информация за мерките или проектите, 
приети с оглед намаляване на 
замърсяването след влизането в сила на 
настоящата директива, включващи, ако в 
случая е подходящо, специфични мерки 
за намаляване на излагането на децата 
на замърсители:

Or. en

Justification

The measures to improve children's air quality will possibly be more specific or different 
within this framework.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 61
Приложение XV, раздел A, параграф 9 

9. Информация за мерките или проектите, 
които са планирани или се проучват с 
дългосрочна перспектива.

9. Информация, съдържаща описание на 
предвидените финансови ресурси, за 
мерките или проектите, които са 
планирани или се проучват с дългосрочна 
перспектива.

Or. en
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Justification

Retabling amendment 51 adopted in first reading.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 62
Приложение XV, раздел Б, параграф 3, уводна част

3. Информация за всички мерки за 
намаляване на замърсяването на въздуха, 
обсъждани на съответното местно, 
регионално или национално ниво за 
изпълнение с оглед постигането на 
целите за качеството на въздуха, 
включително:

3. Информация за всички мерки за 
намаляване на замърсяването на въздуха, 
чието изпълнение е запланувано на 
съответното местно, регионално или 
национално ниво с оглед с постигането на 
целите за качеството на въздуха, 
включително:

Or. en

Justification

Reintroduces the idea of amendment 52 from first reading. It is necessary to demonstrate the 
actions done; consideration of measures is not sufficient.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 63
Приложение XV, раздел Б, параграф 3 (г)

г) мерки за ограничаване на емисиите от 
превозни средства чрез планиране и 
управление на движението на превозни 
средства (включително такси за избягване 
на претоварването на движението, 
диференцирани такси за паркиране или 
други икономически стимули; 
установяване на „зони с малки 
количества емисии“);

г) мерки за ограничаване на емисиите от 
превозни средства чрез планиране и 
управление на движението на превозни 
средства (включително такси за избягване 
на претоварването на движението, 
диференцирани такси за паркиране или 
други икономически стимули; 
установяване на „зони с малки 
количества емисии“ и поощряване на 
обществения транспорт и на 
немоторизираните начини за 
транспорт (като например 
колоезденето и ходенето)

Or. en
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Justification

Recently it has been shown that 21 out of 25 Member States have failed to keep the existing 
limit values, and in most cases their reason for not keeping it, has been that they didn't 
know what measures they should take to comply with limit values. Also to ensure the equity of 
the possible derogations, precise guidelines should be given to Member States.

Изменение, внесено от Satu Hassi

Изменение 64
Приложение XV, раздел Б, параграф 3 (ж) a (нов)

жа) специални мерки за намаляване на 
излагането на деца или други 
чувствителни групи.

Or. en

Justification

The abatement measures specific to protect children's health may be specific to location or 
exposure type.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Изменение 65
Приложение XV, раздел Б, параграф 3 (ж) a (нов)

жа) мерки за защита на здравето на 
децата или на други чувствителни 
групи.

Or. en

Justification

The abatement measures specific to protect children's health may be specific to location or 
exposure type. Much new scientific evidence has come to light since first reading, 
highlighting the effects of air pollution on children’s health. New studies conducted in the 
Netherlands, France and California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Изменение 66
Приложение XVI а (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI A
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ ОТ ИЗТОЧНИКА, КОИТО 
ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ 
КОМИСИЯТА, ЗА ДА СЕ ПОЗВОЛИ 
НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА 
ПОСТИГНАТ ПРЕДЕЛНО 
ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА 
КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В 
РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СРОКОВЕ
– включване в Директива 96/61/ЕО на 
горивни инсталации с топлинна 
мощност от 20 до 50 мегавата;
– EURO VI за тежкотоварни 
автомобили;
– нови стандарти за отоплителните 
инсталации за домашна употреба;
– мерки, координирани на общностно 
ниво, които имат за цел да насърчат 
собствениците на кораби да намалят 
емисиите и/или да въведат норми за 
емисиите, изпускани от двигателите 
на кораби на Общността, или да се 
договорят нови норми за емисиите, 
изпускани от двигателите на кораби в 
рамките на Международната морска 
организация (ММО).

Or. nl

Justification

Herinvoering amendement 84 eerste lezing.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Изменение 67
Приложение XVI a (ново)
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 МЕРКИ НА ОБЩНОСТТА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ 
НА ЕМИСИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ 
ВЗЕМАТ, ЗА ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА 
ПОСТИГНАТ ПРЕДЕЛНО 
ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА 
КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В 
РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СРОКОВЕ

1. За да се позволи на държавите-
членки да постигнат в рамките на 
определените срокове пределно 
допустимите стойности за 
качеството на въздуха, установени в 
настоящата директива, Комисията 
представя в срок от две години от 
влизането в сила на настоящата 
директива предложение за 
задължителни законови разпоредби на 
ЕС, третиращи източниците на 
замърсяване и съдържащи по-строги 
пределно допустими стойности на 
емисиите. Тези предложения се 
отнасят поне за следните сектори и 
източници на емисии, в които трябва 
да бъдат намалени емисиите от 
замърсители: 

§ норми за всички неподвижни 
инсталации, изпускащи 
замърсители, например 
включване в Директива 96/61/ЕО 
на горивни инсталации с 
топлинна мощност от 20 до 50 
мегавата;

§ норми за моторни превозни 
средства или плавателни съдове 
от всички размери и класове, 
движещи се по земя, въздух и 
вода; напр. EURO VI за 
тежкотоварни превозни 
средства или мерки, 
координирани на общностно 
ниво, имащи за цел да насърчат 
собствениците на кораби да 
намалят емисиите, изпускани 
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от двигателите на кораби или 
да сключат споразумеения за 
емисиите, изпускани от 
двигателите на кораби, в 
рамките на ММО;

§ нови норми за отоплителните 
инсталации за домашна 
употреба;

§ двигатели и строителни 
машини;

§ селскостопански сектор (inter 
alia торене и животновъдство)

2. Всеки пет години Комисията 
представя на Съвета и Парламента 
доклад за постигнатия напредък 
относно упоменатите в параграф 1 
правила и тяхното изпълнение в 
държавите-членки.

Or. de

Justification

Reinstates the ideas of amendment 84 from first reading. 

Emissionsorientierte Maßnahmen sollten Vorrang vor Maßnahmen des Immissionsschutzes 
haben. Um den Vorrang der emissionsorientierten Umweltpolitik bezüglich des Feinstaubs 
durchzusetzen, sollten alle Emissionsquellen erfasst werden. Immissionsseitiges Handeln 
kann dann ergänzend hinzutreten, wenn und so weit das angestrebte Schutzniveau durch 
emissionsorientierte Maßnahmen nach dem gegenwärtigen oder künftigen Stand der Technik 
nicht erreichbar ist oder die emissionsorientierten Maßnahmen für den Emittenten dauerhaft 
unzumutbar wären.


