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Изменение 382
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на споменатите в точка 1.1 
инсталации, за горивните 
инсталации, използвани в здравни 
заведения, за целите на 
изчисляването на тази стойност се 
взема предвид единствено обичайния 
капацитет на работа.

Or. en

Обосновка

Това изменение признава необходимостта от значителен резервен капацитет в 
болниците, който е от решаващо значение за осигуряване на непрекъснатост на 
грижите за пациентите в случай на прекъсване на електрическото захранване. 
Същевременно то се стреми да не санкционира болниците заради техните 
потенциални емисии, вместо заради действителните им емисии.

Изменение 383
Glenis Willmott

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на споменатите в точка 1.1 
инсталации, за горивните 
инсталации, използвани в здравни 
заведения, за целите на 
изчисляването на тази стойност се 
взема предвид единствено обичайния 
капацитет на работа.
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Or. en

Обосновка

Това изменение признава необходимостта от значителен резервен капацитет в 
болниците, който е от решаващо значение за осигуряване на непрекъснатост на 
грижите за пациентите в случай на прекъсване на електрическото захранване. 
Същевременно то се стреми да не санкционира болниците заради техните 
потенциални емисии, вместо заради действителните им емисии.

Изменение 384
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на споменатите в точка 1.1 
инсталации, не следва да се отчитат 
в изчислението горивните 
съоръжения които са с номинална 
входяща топлинна мощност под 50 
MW и годишна използваемост не 
повече от 350 часа годишно.

заличава се

Or. en

Обосновка

Горивните инсталации с топлинен капацитет между 3 и 50 MW следва да се вземат 
предвид при сумирането на капацитети с цел определяне дали съответните горивни 
инсталации превишават прага от 20 MW, определен с настоящата директива.
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Изменение 385
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляване на общата 
номинална входяща топлинна 
мощност на споменатите в точка 1.1 
инсталации, не следва да се отчитат 
в изчислението горивните 
съоръжения които са с номинална 
входяща топлинна мощност под 50 
MW и годишна използваемост не 
повече от 350 часа годишно.

заличава се

Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Изменение 386
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение I – точка 2.5. – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) експлоатация на леярни за цветни 
метали, произвеждащи лети метални 
изделия, с производствен капацитет на 
добри отливки над 2,4 тона дневно за 

в) експлоатация на леярни за цветни 
метали, произвеждащи лети метални 
изделия, с производствен капацитет над 
2,4 тона дневно за олово и кадмий и 12 
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олово и кадмий и 12 тона дневно за 
всички останали метали.

тона дневно за всички останали метали.

Or. en

Обосновка

Лошокачествените отливки са също толкова вредни за околната среда, колкото и 
добрите отливки, следователно тези думи трябва да отпаднат.

Изменение 387
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение I – точка 3.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Производство на циментен клинкер 
в ротационни пещи с производствен 
капацитет над 500 тона дневно и на 
варовик в ротационни пещи или други 
пещи с производствен капацитет над 50 
тона дневно.

Производство на циментен клинкер в 
ротационни пещи с производствен 
капацитет над 50 тона дневно и на 
варовик в ротационни пещи или други 
пещи с производствен капацитет над 50 
тона дневно.

Or. en

Обосновка

Промяната на прага от 50 на 500 тона дневно в случая на пещите за цимент 
изглежда грешка. Това следва да бъде коригирано.

Изменение 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Приложение І – точка 3.5.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 

3.5. Изработване на керамични 
продукти чрез изпичане, по-конкретно 
покривни керемиди, тухли, огнеупорни 
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тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия, с производствен 
капацитет над 75 тона дневно или  с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3.

тухли, плочи, каменинови или 
порцеланови изделия, с производствен 
капацитет над 75 тона дневно и  с 
плътност на подреждане за една пещ 
над 300 kg/m3.

Or. xm

Обосновка

Very small installations such as intermittent kilns, non-industrial kilns used in laboratories 
and craft works (with a kiln size of 1 or 2 m³) should remain outside the scope of the 
Directive. This amendment would render the criterion ‘kiln capacity exceeding 4 m³’ 
unnecessary to keep unintended installations out of the scope. At the same time it would 
harmonise and simplify the definition of ceramic installations across Europe whilst 
preserving the protection of the environment and reducing the administrative burden.

Изменение 389
Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение I – точка 4.1. – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. Производство на органични 
химически вещества, като:

4.1. Производство на основни 
органични химически вещества, като:

Or. en

Обосновка

„Преработеното предложение“ има за цел да направи формулировките по-ясни (чрез 
редакционна намеса) и в същото време да запази обхвата на дейностите по 
производството на химически вещества, който се покрива понастоящем от 
Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 
Заличаването на думата „основни“ обаче би могло значително да разшири този 
обхват, включвайки потенциално смеси, в които протичат химически взаимодействия. 
Това би могло да има потенциално въздействие върху много сектори, въпреки че не е 
част от действителното намерение на Комисията. Ние предлагаме, следователно, 
запазването на оригиналния текст с цел да се запази яснотата и правната сигурност 
на предвиждания обхват.
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Изменение 390
Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение I – точка 4.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2 Производство на неорганични 
химически вещества, като:

4.2 Производство на основни 
неорганични химически вещества, като:

Or. en

Обосновка

„Преработеното предложение“ има за цел да направи формулировките по-ясни (чрез 
редакционна намеса) и в същото време да запази обхвата на дейностите по 
производството на химически вещества, който се покрива понастоящем от 
Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 
Заличаването на думата „основни“ обаче би могло значително да разшири този 
обхват, включвайки потенциално смеси, в които протичат химически взаимодействия. 
Това би могло да има потенциално въздействие върху много сектори, въпреки че не е 
част от действителното намерение на Комисията. Ние предлагаме, следователно, 
запазването на оригиналния текст с цел да се запази яснотата и правната сигурност 
на предвиждания обхват. 

Изменение 391
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.1. – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съхраняване със складов капацитет
над 10 тона;

е) Съхраняване (D15, R13) с общ
капацитет над 10 000 m3; 

Or. de

Обосновка

По отношение на складовете разумно е за праг на количеството да се използва общ 
капацитет. С тези капацитети се свързват и разрешителните. Освен това следва да 
се запазят обозначенията R и D, тъй като те се използват в сектора на управлението 
на отпадъците.
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Изменение 392
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. Изгаряне на неопасни  отпадъци с 
капацитет над 3 тона за час.

5.2. Изгаряне и съвместно изгаряне на 
неопасни  отпадъци с капацитет над 3 
тона за час.

Or. en

Обосновка

Поради подобните равнища на емисиите, съвместното изгаряне на неопасни 
отпадъци следва да бъде включено в обхвата, така като в точка 5.1, буква в) това се 
прави за опасните отпадъци.

Изменение 393
Anne Ferreira

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. Изгаряне на неопасни  отпадъци с 
капацитет над 3 тона за час.

5.2. Изгаряне и съвместно изгаряне на 
неопасни  отпадъци с капацитет над 3 
тона за час.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението, с което се добавя ново съображение 23а.
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Изменение 394
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3.

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3. Обезвреждане или оползотворяване
на неопасни отпадъци с капацитет над 
50 тона дневно, включващо следните 
дейности:

5.3. Обезвреждане или оползотворяване 
на неопасни отпадъци, включващо 
следните дейности:

Or. en

Обосновка

Поради подобните равнища на емисиите, съвместното изгаряне на неопасни 
отпадъци следва да бъде включено в обхвата, така като в точка 5.1, буква в) това се 
прави за опасните отпадъци.

Поради въздействието върху околната среда, в обхвата на настоящата директива 
следва да бъдат попаднат и други операции по обработката на отпадъци, 
включително тези, които имат капацитет под 50 тона дневно.

Изменение 395
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) биологично третиране; а) биологично третиране (D8);

Or. de

Обосновка

Предложението на Европейската комисия включва в обхвата на режима на КПКЗ и 
инсталации за компостиране и за производство на биогаз. Такова разширяване на 
обхвата не е оправдано, тъй като, що се отнася до емисиите, тези дейности не са 
сравними с включените вече в режима на КПКЗ дейности.
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Изменение 396
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подготовка на отпадъци за 
съвместно изгаряне;

заличава се

Or. de

Обосновка

Разширяване на обхвата режима на КПКЗ за тази дейност не е оправдано, тъй като, 
що се отнася до емисиите, тези дейности не са сравними с включените вече в режима 
на КПКЗ дейности.

Изменение 397
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) третиране на шлака и пепел заличава се

Or. de

Обосновка

Разширяване на обхвата режима на КПКЗ за тази дейност не е оправдано, тъй като, 
що се отнася до емисиите, тези дейности не са сравними с включените вече в режима 
на КПКЗ дейности.
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Изменение 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) третиране на шлака и пепел; г) третиране на шлака и пепел, което не 
е обхванато от други категории 
промишлени дейности;

Or. en

Обосновка

Някои от новите дейности, включени в предложението на Комисията, вече са 
частично обхванати от други промишлени дейности, фигуриращи в Приложение I. 
Следователно е целесъобразно да се поясни, че новите дейности се отнасят за случаи, 
които досега не са попадали в обхвата.

Изменение 399
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третиране на метален скрап. заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата за КПКЗ има за цел да обхване промишлени дейности, които са от 
особено значение за околната среда. Включването на простите механични процеси за 
третиране на метален скрап не би било в съответствие с тази цел. Освен това, 
настоящата Рамкова директива за отпадъците осигурява напълно задоволителна 
правна основа за контрол на подобни дейности, като след нейното неотдавнашно 
преразглеждане от страна на Парламента, тя беше допълнително подобрена в 
областта на разрешителните, регистрирането и минималните стандарти.
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Изменение 400
Kathy Sinnott

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третиране на метален скрап. заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата за КПКЗ има за цел да обхване промишлени дейности, които са от 
особено значение за околната среда. Включването на простите механични процеси за 
третиране на метален скрап не би било в съответствие с тази цел. Освен това, 
настоящата Рамкова директива за отпадъците осигурява напълно задоволителна 
правна основа за контрол на подобни дейности, като след нейното неотдавнашно 
преразглеждане от страна на Парламента, тя беше допълнително подобрена в 
областта на разрешителните, регистрирането и минималните стандарти.

Изменение 401
Péter Olajos

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третиране на метален скрап. заличава се

Or. en

Обосновка

Директивата за КПКЗ има за цел да обхване промишлени дейности, които са от 
особено значение за околната среда. Включването на простите механични процеси за 
третиране на метален скрап не би било в съответствие с тази цел. Освен това, 
настоящата Рамкова директива за отпадъците осигурява напълно задоволителна 
правна основа за контрол на подобни дейности, като след нейното неотдавнашно 
преразглеждане от страна на Парламента, тя беше допълнително подобрена в 
областта на разрешителните, регистрирането и минималните стандарти.



PE412.329v01-00 14/126 AM\743553BG.doc

BG

Изменение 402
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третиране на метален скрап. д) инсталации за раздробяване на 
метален скрап (R4, R12).

Or. de

Обосновка

Разширяване на режима на комплексното предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ) за складове за метален скрап е неоправдано, тъй като по 
отношение на емисиите тази дейност не може да се сравнява с дейностите, 
включени вече в режима на КПКЗ. Освен това следва да се запазят обозначенията R и 
D, тъй като те се използват в сектора на управлението на отпадъците.

Изменение 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Предложение I – точка 5.3. – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) третиране на метален скрап. д) третиране на шлака и пепел, което не 
е обхванато от други категории 
промишлени дейности;

Or. en

Обосновка

Някои от новите дейности, включени в предложението на Комисията, вече са 
частично обхванати от други промишлени дейности, фигуриращи в Приложение I. 
Следователно е целесъобразно да се поясни, че новите дейности се отнасят за случаи, 
които досега не са попадали в обхвата.
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Изменение 404
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.3. a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3.a. Приложение I не се прилага по 
отношение на процесите на 
биологическа и физико-химическа 
обработка за оползотворяване на 
неопасни отпадъци, които са 
обхванати от Директива 91/271/ЕИО 
от 21 май 1991 г. за пречистването на 
градските отпадъчни води [вж. ОВ]1 и 
чийто единствен продукт е 
обработена утайка, в съответствие с 
определението на Директива 
86/278/ЕИО от 12 юни 1986 г.
1 [ОВ, вж. ОВ L 181, 04.07.1986 г., стр.0006-
0012, бележка под линия].

Or. en

Обосновка

Прилагането на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води доведе 
до значителни екологични подобрения, затвърдени от прилагането на Рамковата 
директива за водата и нейните дъщерни директиви. Следователно, прилагането на 
изискванията на Директивата за КПКЗ спрямо друго законодателство би добавило 
допълнителен нормативен пласт, което противоречи на принципите за по-добро 
регулиране и оптимизиране на законодатеслтвото. Освен това, дейностите по 
пречистването на отпадъчни води не са промишлени дейности.

Изменение 405
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение I – точка 5.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.4. Депа, приемащи над 10 тона 
дневно отпадъци или с общ капацитет 
над 25000 тона, с изключение на депата 

5.4. Депа с общ капацитет над 25000 
тона, с изключение на депата за инертни 
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за инертни отпадъци. отпадъци (D1, D5, D12).

Or. de

Обосновка

По отношение на депата разумно е за праг на количеството да се използва общ 
капацитет. До  тези капацитети се отнасят и разрешителните. Освен това следва 
да се запазят обозначенията R и D, тъй като те се използват в сектора на 
управлението на отпадъците.

Изменение 406
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4. - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.4. a) Експлоатация на  кланици с 
производствен капацитет над 50 тона 
трупно месо дневно.

6.4. a) Експлоатация на кланици с 
производствен капацитет над 50 тона 
трупно месо дневно (средна стойност 
за тримесечие).

Or. en

Обосновка

В настоящата редакция, преработеният текст на директивата включва известен 
брой малки кланици, фуражни предприятия към стопанствата и съоръжения за 
приготвяне на течна храна ще бъдат засегнати от промените към точка 6.4 от 
Приложение 1.  Връщането на думите „средна стойност за тримесечие“ няма да 
санкционира по-дребните производители, които могат да имат определен 
производствен капацитет, без да го използват изцяло.
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Изменение 407
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4 – буква б)  подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) растителни  суровини с 
производствен капацитет над 300 тона 
готова продукция дневно.

(ii) зеленчукови суровини с 
производствен капаците над 300 тона 
готова продукция дневно (средна 
стойност за тримесечие).

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към Приложение I  - точка 6.4, буква а).

Изменение 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4. – буква б) – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) растителни  суровини с 
производствен капацитет над 300 тона 
готова продукция дневно.

(ii) зеленчукови суровини с 
производствен капаците над 300 тона 
готова продукция дневно (средна 
стойност за тримесечие).

Or. en

Обосновка

Това позоваване посочва, че размера на произведената готова продукция следва да 
представлява средната стойност за период от три последователни месеца. 
Завишените стойности на производството на ден (дължащо се главно на промените в 
потока на суровини, които зависят и от сезонните/екологични фактори, определящи 
селскостопанските дейности) следва да не предизвикват намесата на Директивата 
за КПКЗ, ако те се компенсират в по-ниска средна стойност за тримесечен период. 
Следователно няма основания за промяна в настоящия подход.
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Изменение 409
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4. – буква б) – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) растителни  суровини с 
производствен капацитет над 300 тона 
готова продукция дневно .

ii) зеленчукови суровини с 
производствен капаците над 300 тона 
готова продукция дневно (средна 
стойност за тримесечие).

Or. fr

Обосновка

Референтният период за растителни суровини трябва да продължи да бъде три 
месеца. Това правило се разбира ясно както от отрасъла, така и от съответните 
органи и не се налага да бъде променяно.

В своето становище от 6 юни 2008 г. консултативната работна група на правните 
служби ясно заяви, че предложената от Комисията промяна към тази част от 
текста съставлява съществена промяна в преработеното предложение.

Изменение 410
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4 – буква б)  подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) смеси от животински и растителни 
суровини с производствен капацитет на 
готова продукция в тонове дневно по-
голям съответно от:

(iii) смеси от животински и растителни 
суровини с производствен капацитет на 
готова продукция в тонове дневно 
(средна стойност за тримесечие)по-
голям съответно от:

– 75, ако величината А е равна на или 
по-голяма от 10; или

75, като количеството зеленчукови 
суровини, съдържащо се в 
производствения капацитет на 
готова продукция, се разделя на 4.

– [300- (22,5 x A)] във всички останали 
случаи;
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където „А“ представлява 
съдържанието на животински 
съставки (в проценти) в готовата 
продукция по производствен 
капацитет.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към Приложение I  - точка 6.4, буква а).

Изменение 411
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4 – буква б)  подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) животински суровини (без 
обработването само на мляко) с 
производствен капацитет над 75 тона 
готова продукция дневно;

(i) животински суровини (без 
обработването само на мляко) с 
производствен капаците над 75 тона 
готова продукция дневно (средна 
стойност за тримесечие).

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към Приложение I  - точка 6.4, буква а).

Изменение 412
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.4. – буква б) – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) смеси от животински и растителни 
суровини с производствен капацитет на 
готова продукция в тонове дневно по-

(iii) смеси от животински и растителни 
суровини с производствен капацитет на 
готова продукция в тонове дневно по-
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голям съответно от: голям съответно от:

– 75, ако величината А е равна на или 
по-голяма от 10; или

– 75, когато количеството 
зеленчукови суровини, съдържащо се в 
производствения капацитет на 
готова продукция, се разделя на 4.

– [300- (22,5 x A)] във всички останали 
случаи
където „А“ представлява 
съдържанието на животински 
съставки (в проценти) в готовата 
продукция по производствен 
капацитет.

Or. fr

Обосновка

Във вида предложен от Комисията, правилото на смесите е много сложно и 
националните органи и операторите биха били затруднени в неговото прилагане. По-
специално, то не отразява съотношението 1:4, установено в настоящата директива, 
между производствените тавани за животински и растителни суровини (NB: 75 т. 
животински суровини към 300 т. растителни суровини). С настоящото изменение 
съотношението 1:4 се прилага последователно към смеси, във всички възможни 
комбинации.

Изменение 413
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 40 000 места за бройлери или 30 000
места за кокошки носачки или 24 000
места за патици или 11 500 места за 
пуйки;

a) 36 000 места за бройлери или 27 000
места за кокошки носачки или 22 000
места за патици или 10 000 места за 
пуйки;

Or. en

Обосновка

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
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thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Изменение 414
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 40 000 места за бройлери или 30 000
места за кокошки носачки или 24 000
места за патици или 11 500 места за 
пуйки;

a) 36000 места за бройлери или 27000
места за кокошки носачки или 22000
места за патици или 10000 места за 
пуйки;

Or. en

Обосновка

Проучването на Alterra изчислява праговия брой за птици въз основа на тези за свине 
(>30 кг.), със зададена средна стойност на изхвърляне на азот от 11 кг. на животно 
на година, което означава, че прагът фиксиран от Директивата за КПКЗ възлиза на 
22000 кг. азот годишно за всяка инсталация. При все това, когато изчисленията на 
праговете използват средната стойност на изхвърляне на азот, определена от 
Alterra, се получават по-ниски прагове: 36667 бройлери, 27500 кокошки носачки, 22000 
патици и 10476 пуйки.

Изменение 415
Frieda Brepoels

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 40 000 места за бройлери или 30 000 а) 40000 места за птици,



PE412.329v01-00 22/126 AM\743553BG.doc

BG

места за кокошки носачки или 24 000 
места за патици или 11 500 места за 
пуйки;

Or. nl

Обосновка

Предлага се възстановяване на разпоредбата от оригиналната директива, тъй като 
изменението на Комисията е непропорционално по отношение на въздействието 
върху околната среда на тези животновъдни съоръжения и по тази причина се счита 
за много проблематично.

Изменение 416
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) 40 000 места за бройлери или 30 000 
места за кокошки носачки или 24 000 
места за патици или 11 500 места за 
пуйки;

a) 40000 места за птици;

Or. en

Обосновка

С използването на подразделения в определението на птици повече инсталации ще 
попаднат в обхвата на директивата. Спорно е дали това включване ще доведе то
значими екологични ползи, докато произтичащият от него административен товар 
ще бъде значителен.



AM\743553BG.doc 23/126 PE412.329v01-00

BG

Изменение 417
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че в една и съща инсталация 
се отглеждат други видове птици — в 
сравнение с посочените видове в буква 
а), или други биологични видове — в 
сравнение с посочените в букви а), б) и 
в), праговата стойност за броя на 
животните или птиците следва да се 
изчисли въз основа на същото 
количество азот в екскрементите, 
каквото отговаря на посочените по-
горе прагови стойности.

заличава се

Or. en

Обосновка

С използването на подразделения в определението на птици повече инсталации ще 
попаднат в обхвата на директивата. Спорно е дали това включване ще доведе то 
значими екологични ползи, докато произтичащият от него административен товар 
ще бъде значителен.

Изменение 418
Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че в една и съща инсталация 
се отглеждат други видове птици — в 
сравнение с посочените видове в буква 
а), или други биологични видове — в 
сравнение с посочените в букви а), б) и 
в), праговата стойност за броя на 
животните или птиците следва да се 
изчисли въз основа на същото 
количество азот в екскрементите, 

заличава се
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каквото отговаря на посочените по-
горе прагови стойности.

Or. en

Обосновка

Този параграф на предложението се отнася до „еквивалентно количество азот в 
екскрементите“, за което не се предлага нито определение, нито препращане и без 
механизми за неговото последващо определяне, освен всеобхватния процес на 
съвместно вземане на решения. Във всеки случай, налице ще бъдат допълнителни 
регулаторни разходи за идентифициране на инсталациите, към които се прилага 
съответната разпоредба.

Изменение 419
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.6. a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.6.a. Интензивно отглеждане или 
угояване на водни видове, както 
следва:
a) В инсталации, които директно 
изхвърлят отпадъчни води и където 
производството е:

- най-малко 45000 кг. риба годишно в 
системи с постоянен поток и 
повторна циркулация, които 
изхвърлят отпадъчни води най-малко 
30 дни годишно

- най-малко 45 000 кг. риба годишно в 
мрежови заграждения или в системи 
от подводни клетки
б) Във всяка инсталация, 
разположена пряко в морски или 
крайбрежни води и произвежда 
годишно най-малко 1000 т/х/година 
бивалви.
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в) При решение на компетентния 
орган на водния район, определен в 
съответствие с Директивата на ЕС 
за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите1, 
като се отчитат местните условия 
там, където ще бъде разположена 
инсталацията и в съответствие с 
критериите, постановени в 
референтния документ за НДНТ.
____________
1 2000/60/EО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на аквакултурата в обхвата на Директивата за КПКЗ ще позволи 
търсенето и развитието на систематични подходи за намаляване при самия източник 
на замърсяването, причинявано от тази дейност, и следователно ще подобри 
въздействието на аквакултурата върху околната среда.

Изменение 420
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.9.

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.9. Консервиране на дървесина и 
дървени изделия с производствен 
капацитет над 75 m3 дневно.

6.9. Консервиране на дървесина и 
дървени изделия с производствен 
капацитет над 50 m3 дневно.

Or. en

Обосновка

Праговата стойност следва да бъде понижена на 50 m3 дневно, за да се постигне 
съответствие с прага определен от Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (E-PRTR) и да се спомогне за намаляване на специфични въздействия 
върху околната среда, като емисиите на летливи органични съединения, 
произхождащи от химически агенти, получени от разтворители, както и 
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замърсяването на водите, произтичащо от активни вещества (биоциди) или други 
еко-токсични вещества.

Изменение 421
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.9.

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.9. Консервиране на дървесина и 
дървени изделия с производствен 
капацитет над 75 m3 дневно.

6.9. Консервиране на дървесина и 
дървени изделия с производствен 
капацитет над 50 m3 дневно.

Or. en

Обосновка

Праговата стойност следва да бъде понижена на 50 m3 дневно, за да се постигне 
съответствие с прага определен от Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (E-PRTR) и да се спомогне за намаляване на специфични въздействия 
върху околната среда, като емисиите на летливи органични съединения, 
произхождащи от химически агенти, получени от разтворители, както и 
замърсяването на водите, произтичащо от активни вещества (биоциди) или други 
еко-токсични вещества.

Изменение 422
Urszula Krupa

Предложение за директива
Приложение ІІ - ПОЧВА (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПОЧВА
1. Серен диоксид и други серни 
съединения
2. Азотни оксиди и други азотни 
съединения
3. Летливи органични съединения, 
съдържащи се в почвата
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4. Органофосфорни съединения
5. Азбестови влакна
6. Хлор и неговите съединения
7. Органохлорни съединения и 
вещества, които биха могли да 
участват в такива съединения в 
почвата 
8. Органокалаени съединения
9. Биоциди и препарати за 
растителна защита
10. Флуор и неговите съединения
11. Устойчиви въглеводороди и 
устойчиви и биоакумулируеми 
токсични вещества
12. Метали и техните съединения
13. Арсен и неговите съединения
14. Цианиди
15. Вещества, които имат 
неблагоприятно влияние върху 
кислородния баланс в почвата
16. Полихлорирани дибензодиоксини и 
полихлорирани дибензофурани
17. Вещества и препарати с доказани 
канцерогенни и мутагенни свойства 
или такива, чието присъствие в 
почвата може да въздейства върху 
възпроизводството

Or. pl

Обосновка

Посочени са замърсяващите вещества в два елемента от околната среда, остава още 
списък на веществата, замърсяващи земната повърхност.
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Изменение 423
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение II – ВОДА – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Вещества, изброени в Приложение
Х към Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите.

13. Вещества, изброени в Приложения 
VIII и Х към Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите.

Or. en

Обосновка

Във връзка с въвеждането на аквакултурата в обхвата на Директивата за КПКЗ.

Изменение 424
Urszula Krupa

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обществеността се информира 
(чрез публично известяване или други 
подходящи средства като електронни 
медии, ако има такива) по следните 
въпроси на ранен етап от процедурата 
по вземане на решение или най-късно 
веднага след като информацията може 
да бъде надлежно предоставена:

1. Като се отчитат разпоредбите на 
Конвенцията от Орхус, 
обществеността се информира (чрез 
публично известяване или други 
подходящи средства като електронни 
медии, ако има такива) по следните 
въпроси на ранен етап от процедурата 
по вземане на решение или най-късно 
веднага след като информацията може 
да бъде надлежно предоставена:

Or. pl
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Изменение 425
Urszula Krupa

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Точните условия за информиране на 
обществеността (например чрез пускане 
на брошури по пощата в определен 
радиус или публикуване в местни 
вестници) и консултиране на 
заинтересованата общественост 
(например писмено или чрез 
обществено допитване) се определят от 
държавите-членки. Предоставят се 
разумни срокове за различните етапи, 
които позволяват достатъчно време за 
информиране на обществеността, и за да 
може заинтересованата общественост да 
се подготви и да участва ефективно при 
вземането на решение за околната среда, 
предмет на разпоредбите на настоящото 
приложение.

5. Точните условия за информиране на 
обществеността (например чрез пускане 
на брошури по пощата в определен 
радиус или публикуване в местни 
вестници) и консултиране на 
заинтересованата общественост 
(например писмено или чрез 
обществено допитване) се определят от 
държавите-членки. Предоставят се 
разумни срокове за различните етапи, 
които позволяват достатъчно време за 
информиране на обществеността, и за да 
може заинтересованата общественост да 
се подготви и да участва ефективно при 
вземането на решение за околната среда, 
предмет на разпоредбите на настоящото 
приложение, съгласно прилагането на 
Конвенцията от Орхус.

Or. pl

Изменение 426
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност (MW)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
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> 300 200 200 200 200

Горивни инсталации, използващи твърди горива, на които инсталации е издадено 
разрешително преди 27 ноември 2002 г., и чието годишно използване не надвишава 
1500 часа годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет 
години, следва да спазват норма за допустими емисии на серен двуокис от 800 mg/Nm3.

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност (MW)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, чието годишно използване 
не надвишава 1500 часа годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за 
период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии на серен двуокис 
от 800 mg/Nm3.

Горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, на които инсталации 
е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и чието годишно използване не 
надвишава 20 000 часа за периода от следващите осем години, следва да спазват 
норма за допустими емисии на серен двуокис от 800 mg/Nm3.

Or. fi

Изменение 427
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 

Въглища, 
включително 

Биомаса Торф Течни горива
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топлинна 
мощност 
(MWth)

лигнитни 
въглища

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г. 
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 428
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 

Въглища, 
включително 
лигнитни 

Биомаса Торф Течни горива
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мощност 
(MWth)

въглища

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* в случай на изгаряне в псевдокипящ слой

** в случай на изгаряне в псевдокипящ слой —от циркулиращ тип или под налягане

Or. en

Обосновка

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Изменение 429
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 2 – таблица
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Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* в случай на изгаряне в псевдокипящ слой

** в случай на изгаряне в псевдокипящ слой —от циркулиращ тип или под налягане

Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
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apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Изменение 430
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Изменение

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 
лигнитни 
въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *
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> 300 20 200 50 50
100 **

* в случай на изгаряне в псевдокипящ слой
** в случай на изгаряне в псевдокипящ слой —от циркулиращ тип или под 
налягане

Or. en

Обосновка

Големите горивни инсталации са основните причинители на цялостното замърсяване 
на въздуха, като допринасят с около 90% от общото количество промишлени емисии. 
От общите емисии, включени в Европейския регистър на замърсяващите емисии за 
2004 г., 74% от ключовия замърсител на въздуха SO2 са изхвърлени от горивни 
съоръжения над 50 MW (2 853 000 тона). Националните проекции предвиждат 
нарастването на тези емисии до 78% през 2010 г. Според референтния документ за 
НДНТ за 2006 г. предложените стойности на допустими емисии на SO вече са били 
достижими през гореспоменатата година.

Изменение 431
Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 2 – подточка 2 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато горепосочените пределно 
допустими стойности на емисиите 
не могат да бъдат достигнати 
поради характеристиките на 
горивото, се постига увеличение на 
степента на десулфуризация от поне 
60 % при инсталации с номинална 
топлинна мощност по-малка или 
равна на 100 MWth, при инсталации с 
мощност над 100 MWth и не повече от 
300 MWth – допустими стойности на 
емисията от 400 mg/Nm3 или степен 
на десулфуризация от поне 92 %, а при 
инсталации с над 300 MWth—
допустими стойности на емисията 
от 400 mg/Nm³ и степен на 
десулфуризация от поне 95 %.  
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Or. de

Обосновка

Ако при повишено естествено съдържание на сяра в горивото не е възможно да се 
спазят пределните стойности, би следвало, в съответствие с валидното 
законодателство, да е възможна по-амбициозна степен на десулфуризация . Текстът 
съответства в голяма степен на разпоредбата в Директива 2001/80/EО, но със 
завишени по подходящ начин  изисквания.  Правилата са от несъществено значение за 
емисиите на серен двуокис (SO2) в Общността, но са от голямо икономическо 
значение за съответните региони.

Изменение 432
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 

мощност (MW)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
450 при прахово горене на 

лигнитни въглища 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Горивните инсталации, използващи твърди горива, с номинална входяща топлинна 
мощност, ненадвишаваща 500 MW, на които инсталации е дадено разрешително 
преди 27 ноември 2002 г., и чието годишно използване не надвишава 1500 часа 
годишно като средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да 
съответстват на норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи твърди горива и имащи номинална входяща 
топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, на които е издадено 
разрешително преди 1 юли 1987 г. и чието използване не надвишава 1500 часа 
годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, следва 
да спазват норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3.

Изменение
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4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 

мощност (MW)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 600
450 при прахово горене на 

лигнитни въглища

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Горивните инсталации, използващи твърди или течни горива, с номинална входяща 
топлинна мощност, ненадвишаваща 500 MW, чието годишно използване не надвишава 
1500 часа годишно като средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да 
съответстват на норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) (измервани като 
NO2) от 450 mg/Nm3.
Горивните инсталации, използващи твърди или течни горива и имащи номинална 
входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, чието използване не 
надвишава 1500 часа годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период 
от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 
600 mg/Nm3.

Горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, на които инсталации 
е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и чието годишно използване не 
надвишава 20 000 часа за периода от следващите осем години, следва да спазват 
норма за допустими емисии на азотни окиси от 600 mg/Nm3.

Or. fi

Изменение 433
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива
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50-100 300
450 при прахово горене на 

лигнитни въглища

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища *

Биомаса и
торф

Течни горива

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* в случай на прахово горена на въглища: норма за допустими емисии от 90 mg/Nm3
за инсталации с номинална входяща топлинна мощност до 300 MWth, 
включително.Or. en

Обосновка

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Изменение 434
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална Въглища, включително Биомаса и Течни горива
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входяща топлинна 
мощност (MWth)

лигнитни въглища торф

50-100 300
450 при прахово горене на 

лигнитни въглища

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища *

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 200
при прахово горене на

въглища: норма за емисии 
от 90mg/Nm3 за 

инсталации с номинална 
входяща топлинна 

мощност до 300 MWth, 
включително

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Обосновка

Големите горивни инсталации са основните причинители на цялостното замърсяване 
на въздуха, като допринасят с около 90% от общото количество промишлени емисии. 
От общите емисии, включени в Европейския регистър на замърсяващите емисии за 
2004 г., 74% от ключовия замърсител на въздуха SO2 са изхвърлени от горивни 
съоръжения над 50 MW (2 853 000 тона). Националните проекции предвиждат 
нарастването на тези емисии до 78% през 2010 г. Според референтния документ за 
НДНТ за 2006 г. предложените стойности на допустими емисии на SO вече са били 
достижими през гореспоменатата година. 
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Изменение 435
Christian Ehler

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
450 при прахово горене на 

лигнитни въглища

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
450 при горене на 

лигнитни въглища

300 450

100-300 200
400 при горене на 

лигнитни въглища

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Обосновка

За инсталации с номинална входяща топлинна мощност от 50-100 MWth, 450 mg/Nm³ 
не следва да бъдат ограничени само до чистото прахово горене на лигнитни въглища. 
По аналогичен начин за инсталации с номинална входяща топлинна мощност от 100-
300 MWth, за горене на лигнитни въглища следва да се определи норма за допустими 
емисии от 400 mg/Nm³, тъй като поради размера на горивната камера в инсталации 
от тази категория не могат да се постигнат 200 mg/m³ по икономически приемлив 
начин.
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Изменение 436
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
450 при прахово горене на 

лигнитни въглища

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Горивните инсталации, използващи твърди горива, с номинална входяща 
топлинна мощност, ненадвишаваща 500 MW, на които инсталации е дадено 
разрешително преди 27 ноември 2002 г., и  чието годишно използване не надвишава 
1500 часа годишно като  средна стойност, изчислена за период от пет години, 
следва да съответстват на норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 
450 mg/Nm3 .
Горивните инсталации, използващи твърди горива и имащи номинална входяща 
топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, на които е издадено 
разрешително преди 1 юли 1987 г. и чието използване не надвишава 1500 часа 
годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, 
следва да спазват норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 
mg/Nm3.

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива *

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* при прахово горене на въглища: норма за допустими емисии от 90 mg/Nm3 за 
инсталации с номинална входяща топлинна мощност до 300 MWth, включително
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Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Изменение 437
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Норми за допустими емисии 
(mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) и на 
въглероден окис (СО) за горивни 
инсталации, използващи газообразно 
гориво

5. Норми за допустими емисии 
(mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)
(изразени като NO2) за горивни 
инсталации, използващи газообразно 
гориво

Or. en
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Обосновка

Досега, ограничението по отношение на CO се отнасяше главно за газообразните 
горива. Следователно, при нормите за допустими емисии на CO не е налице еднакво 
третиране на различните горива. Следователно се предлага заличаването изцяло на 
нормите за допустими емисии на CO. NOx са стандартизирани като NO2.

Изменение 438
Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

NOx CO
Газови котли 100 100
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  100

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи 
различни от природния газ 
горива(4)

90 100

Газови двигатели 100 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

NOx CO
Газови котли 100

За инсталации по 
смисъла на член 4, 

параграф 1 на Директива 
2001/80/ЕО на 

Европейския парламент 
и на Съвета от 

23.10.2001 г. относно 
ограничаването на 

емисиите на определени 
замърсители във въздуха, 

100



PE412.329v01-00 44/126 AM\743553BG.doc

BG

изпускани от големи 
горивни инсталации се 

прилага следната 
разпоредба:

При инсталации за газ 
от доменни или коксови 
пещи за азотен двуокис и 

азотен окис, изразен 
като азотен двуокис, 

нормата за допустими 
емисии е 135 mg/Nm³.

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  100

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи 
различни от природния газ 
горива(4) 

90 100

Газови двигатели 100 100

Or. de

Обосновка

При определянето на изискванията за емисиите съществуващото законодателство 
прави разлика между по-стари и по-нови инсталации. Този метод следва да се запази 
при използването на газ за доменни пещи или газ за коксови пещи. Поради 
споменаването на срок в член 4, параграф 1 на Директива 2001/80/EО (въвеждане в 
експлоатация най-късно през ноември 2003 г.), при нови инсталации стандартите не 
се понижават. Със стойността 135 mg/Nm3 се определя амбициозна стойност, която 
надвишава изискванията на Директива 2001/80/EО и е съобразена с особеностите при 
използването на газ за доменни пещи или газ за коксови пещи.

Изменение 439
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво
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Азотни окиси (NOх) Въглероден окис (СО) 
Газови котли 100 100
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  100

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи 
различни от природния газ 
горива(4) 

90 100

Газови двигатели 100 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси (NOх) Въглероден окис (СО) 
Газови котли 50 30
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  50

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи 
различни от природния газ 
горива(4) 

90 50

Газови двигатели 20 30

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г. 
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.
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Изменение 440
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси (NOx) Въглероден окис (CO)
Газови котли 100 100
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  100

Газови турбини 
(включително 
инсталации с комбиниран 
цикъл — CCGT), 
използващи различни от 
природния газ горива(4) 

90 100

Газови двигатели 100 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

NOx

Газови котли 50 30
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

20(²) 5
30 при използване на 
допълнително горене 

(парогенератор с 
възстановяване на енергията)

Газови двигатели 20 30

Or. en

Обосновка

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
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abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU..

Изменение 441
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси (NOх) Въглероден окис (СО) 
Газови котли 100 100
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  100

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи 
различни от природния газ 
горива(4) 

90 100

Газови двигатели 100 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси (NOx)
Газови котли с номинална 
входяща топлинна 
мощност по-ниска или 
равна на 300 MW

150

Газови котли с номинална 
входяща топлинна 
мощност над 300 MW

100)(6)(

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 



PE412.329v01-00 48/126 AM\743553BG.doc

BG

Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи 
различни от природния газ 
горива(4) 

90

Газови двигатели 200 (6)

Or. en

Обосновка

Разграничението в изискванията за газовите турбини в зависимост от големината им 
е в съответствие с Директивата за големите горивни инсталации и следва да бъде 
запазено. По отношение на нормите за допустими емисии на CO не е налице еднакво 
третиране на различните горива, тъй като до момента ограничението за  CO беше 
насочено единствено към газообразните горива. Следователно би било за 
предпочитане нормите за допустими емисии на CO да бъдат заличени изцяло. 

Изменение 442
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси (NOх) Въглероден окис (СО) 
Газови котли 100 100
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT), използващи за 
гориво природен газ(1)

50(2)(3)  100

Газови турбини 
(включително 
инсталации с комбиниран 
цикъл — CCGT), 
използващи различни от 
природния газ горива(4) 

90 100

Газови двигатели 100 100
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Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси (NOх) Въглероден окис (СО) 
Газови котли 50 30
Газови турбини 
(включително инсталации с 
комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

20(2) 5
30 при използване на 
допълнително горене 

(парогенератор с 
възстановяване на енергията)

Газови двигатели 20 30

Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT
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Изменение 443
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За газови турбини в инсталации с 
единичен цикъл , които не отговарят 
на никоя от категориите, посочени в 
забележка (2), но чийто к.п.д.
надвишава 35 %, определен по ISO за 
условия на базов товар, нормите за 
допустими емисии на азотни окиси 
(NOx)  са 50xη/35, където η е к.п.д.  на 
газовата турбина, изразен в проценти 
определен по ISO за условия на базов 
товар.

заличава се

Or. en

Обосновка

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Изменение 444
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За газови турбини в инсталации с 
единичен цикъл , които не отговарят 
на никоя от категориите, посочени в 
забележка (2), но чийто к.п.д.
надвишава 35 %, определен по ISO за 
условия на базов товар, нормите за 

заличава се
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допустими емисии на азотни окиси 
(NOx)  са 50xη/35, където η е к.п.д.  на 
газовата турбина, изразен в проценти 
определен по ISO за условия на базов 
товар.

Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Изменение 445
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тези норми за допустими емисии
също  се прилагат  по отношение на 
газови турбини, които използват
течни горива —  леки и средни 
дестилати.

заличава се
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За газовите турбини (включително и 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT)  , зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за 
допустими емисии на азотни окиси 
(NOx) и на въглероден окис (СО) се 
прилагат само при натоварване над 
70%. 
Резервните газови турбини за 
аварийни случаи, които работят не 
повече от 500 часа годишно, не са 
включени в обхвата на зададените в 
настоящата точка норми за 
допустими емисии . Съответният 
оператор на такива инсталации 
следва  да води отчетност за 
използваното време на работа  .

Or. en

Обосновка

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Изменение 446
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – болежка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тези норми за допустими емисии
също  се прилагат  по отношение на 
газови турбини, които използват
течни горива —  леки и средни 
дестилати.

заличава се

За газовите турбини (включително и 
инсталациите с комбиниран цикъл —



AM\743553BG.doc 53/126 PE412.329v01-00

BG

ССGT)  , зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за 
допустими емисии на азотни окиси 
(NOx) и на въглероден окис (СО) се 
прилагат само при натоварване над 
70%. 
Резервните газови турбини за 
аварийни случаи, които работят не 
повече от 500 часа годишно, не са 
включени в обхвата на зададените в 
настоящата точка норми за 
допустими емисии . Съответният 
оператор на такива инсталации 
следва  да води отчетност за 
използваното време на работа  .

Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Изменение 447
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За газовите турбини (включително и 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT)  , зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни окиси (NOx) и на 
въглероден окис (СО) се прилагат само 
при натоварване над 70%. 

(4a) За газовите турбини (включително 
и за инсталациите с комбиниран цикъл 
— ССGT)  , зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни окиси (NOx) се 
прилагат само при натоварване над 70%.

Or. en

Обосновка

В случай че бъдат въведени норми на допустими емисии на CO за всички горива, CO ще 
бъде добавен отново.

Изменение 448
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резервните газови турбини за 
аварийни случаи, които работят не 
повече от 500 часа годишно, не са 
включени в обхвата на зададените в 
настоящата точка норми за допустими
емисии . Съответният оператор на 
такива инсталации следва  да води 
отчетност за използваното време на 
работа  .

(4б) Газови котлите, газовите
турбини или газовите двигатели, 
които работят не повече от 500 часа 
годишно, не са включени в обхвата на 
зададените в настоящата точка норми за 
допустими емисии. Съответният 
оператор на такива инсталации следва 
да води отчетност за използваното 
време на работа.

Or. en
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Обосновка

По-стари газови турбини се запазват за аварийни случаи или резервни инсталации за 
замяна на новите такива в случай на повреда, поддръжка или  Тези инсталации 
работят най-много 500 часа годишно, но общото количество на техните емисии е 
незначително. В този случай, следва да не се прилага норма за допустими емисии.

Изменение 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резервните газови турбини за аварийни 
случаи, които работят не повече от 500 
часа годишно, не са включени в обхвата 
на зададените в настоящата точка норми 
за допустими емисии . Съответният 
оператор на такива инсталации следва
да води отчетност за използваното 
време на работа  .

Резервните газови турбини за аварийни 
случаи, които работят не повече от 500 
часа годишно, изчислено като плаваща 
средна стойност за пет 
последователни години, не са 
включени в обхвата на зададените в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии. Съответният оператор на такива 
инсталации следва  да води отчетност за 
използваното време на работа.

Or. en

Обосновка

Инсталациите, използвани при върхово натоварване, работят без предварително 
определен график за годината, в съответствие с търсенето на енергия и евентуални 
повреди в други електроцентрали. Следователно би било по-уместно времето на 
работа да се изчислява за период от пет последователни години. Поради същата 
причина плаващата средна стойност, изчислена за пет години, с право беше приета 
от Директива 2001/80/ЕО за електроцентралите, подлежащи на дерогация.
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Изменение 450
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) За газови турбини, захранвани с 
природен газ, с номинална входяща 
топлинна мощност под 50 MW,  
които са част от обща инсталация с 
обща номинална входяща топлинна 
мощност равна или по-висока от 50 
MW, се прилага различна граница за 
допустими емисии на NOx, възлизаща 
на 100 mg/m³, при натоварване от 
70%, определено по ISO за условия на 
базов товар;

Or. en

Обосновка

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Изменение 451
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) За газови турбини или газови 
двигатели с максимален масов дебит 
от 20 Mg NOx като NO2 годишно, 
изискванията за ограничаване на 
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емисиите на NOx не се прилагат. 
Операторите на подобни газови 
турбини предоставят обективни 
данни за спазване на гореспоменатия 
масов дебит на компетентния орган 
до 31 март всяка година, по 
отношения на предшестващата 
година.

Or. en

Обосновка

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Изменение 452
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Газовите турбини, на които е 
издадено разрешително преди 27 
ноември 2002 г., и  чието годишно 
използване не надвишава 1500 
часа  годишно като  плаваща средна 
стойност, изчислена за период от 
пет години, следва да спазват норма 
за допустими емисии на азотни окиси 
от 150 mg като NO2 /m3.

Or. en
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Обосновка

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Изменение 453
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 5 – бележка 4 е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) Газови турбини могат да бъдат 
освободени от спазване на нормите на 
допустими емисии, ако операторът 
на съществуваща газова турбина се 
ангажира с писмена декларация, 
внесена пред компетентния орган 
преди 30 юни 2016 г., да не 
експлоатира горепосочената турбина 
повече от 10 000 работни часа, 
считано от 1 януари 2016 г.

Or. en

Обосновка

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Изменение 454
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 6)

Текст, предложен от Комисията

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива

Номинална входяща 
топлинна мощност (MW)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и торф Течни горива

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Изменение

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива

Номинална входяща 
топлинна мощност (MW)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и торф Течни горива

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Горивните инсталации, използващи твърди или течни горива, с номинална 
входяща топлинна мощност, ненадвишаваща 500 MW, чието годишно използване 
не надвишава 1500 часа годишно като плъзгаща средна стойност, изчислена за 
период от пет години, следва да съответстват на норма за допустими емисии на 
прахообразни вещества от 50 mg/Nm3.
Горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, на които инсталации 
е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и чието годишно използване не 
надвишава 20 000 часа за периода от следващите осем години, следва да спазват 
норма за допустими емисии на прахообразни вещества от 50 mg/Nm3.

Or. fi

Изменение 455
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 6
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Текст, предложен от Комисията

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива

Номинална входяща 
топлинна мощност 

(MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и торф Течни горива

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Изменение

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива

Номинална входяща 
топлинна мощност 

(MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и торф Течни горива

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 456
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 1 – точка 7 – таблица – колона 2 – редица 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

30 10

Or. en
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Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 457
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

нов 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, 
използващи твърди или течни горива 

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 

лигнитни въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 в случай на 
изгаряне в 

псевдокипящ 
слой

200

> 300 150
200 в случай на 

изгаряне в 
псевдокипящ слой 
—от циркулиращ 

тип или под 
налягане

150 150
200 в случай на 

изгаряне в 
псевдокипящ 

слой

150

Изменение

нов 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, 
използващи твърди или течни горива 

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 

Въглища, 
включително 

лигнитни въглища

Биомаса Торф Течни горива
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(MWth)
50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* в случай на изгаряне в псевдокипящ слой

** в случай на изгаряне в псевдокипящ слой —от циркулиращ тип или под налягане

Or. en

Обосновка

Според референтния документ за НДНТ за 2006 г. предложените норми на допустими 
емисии вече са били достижими за SO през гореспоменатата година. Това следва да се 
възприеме за стандарт поне при влизането в сила на настоящата директива, което се 
предвижда за 2014 г.)

Изменение 458
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

нов 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, 
използващи твърди или течни горива 

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 

лигнитни въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 в случай на
изгаряне в 

псевдокипящ 
слой

200
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> 300 150
200 в случай на 

изгаряне в 
псевдокипящ слой 
—от циркулиращ 

тип или под 
налягане

150 150
200 в случай на 

изгаряне в 
псевдокипящ 

слой

150

Изменение

нов 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, 
използващи твърди или течни горива 

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 

лигнитни въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 в случай на 
изгаряне в 

псевдокипящ 
слой

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, пределните норми на допустими емисии за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 459
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията
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нов 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, 
използващи твърди или течни горива 

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 

лигнитни въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 в случай на 
изгаряне в 

псевдокипящ 
слой

200

> 300 150
200 в случай на 

изгаряне в 
псевдокипящ слой 
—от циркулиращ 

тип или под 
налягане

150 150
200 в случай на 

изгаряне в 
псевдокипящ 

слой

150

Изменение

нов 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, 
използващи твърди или течни горива 

Номинална 
входяща 
топлинна 
мощност 
(MWth)

Въглища, 
включително 

лигнитни въглища

Биомаса Торф Течни горива

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* в случай на изгаряне в псевдокипящ слой
** в случай на изгаряне в псевдокипящ слой —от циркулиращ тип или под налягане

Or. en

Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
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1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Изменение 460
Holger Krahmer

Предложение за директива
Приложение V – част 2 – точка 1 – подточка 2 a) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато горепосочените пределно 
допустими стойности на емисиите 
не могат да бъдат достигнати 
поради характеристиките на 
горивото, при инсталации с 
номинална топлинна мощност по-
малка или равна на 300 MWth се 
постига допустима стойност на 
нивото на серния двуокис от 300 
mg/Nm3 или степен на 
десулфуризация от поне 92 %  . При 
инсталации с номинална топлинна 
мощност от над 300 MWth се прилага 
степен на десулфуризация от поне 96 
% заедно с максимално допустима 
пределна стойност на емисиите от 
400 mg/Nm³..

Or. de
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Обосновка

Ако при повишено естествено съдържание на сяра в горивото не е възможно да се 
спазят пределните стойности, би следвало, в съответствие с валидното 
законодателство, да е възможна по-амбициозна степен на десулфуризация . Текстът 
съответства в голяма степен на разпоредбата в Директива 2001/80/EО, но със 
завишени по подходящ начин  изисквания.  Правилата са от несъществено значение за 
емисиите на серен двуокис (SO2) в Общността, но са от голямо икономическо 
значение за съответните региони.

Изменение 461
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
400 при прахово горене на 

лигнитни въглища

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

400 при прахово горене на 
лигнитни въглища

150 100

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища *

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* в случай на прахово горена на въглища: норма за допустими емисии от 90 mg/Nm3 
за инсталации с номинална входяща топлинна мощност до 300 MWth, 
включително
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Or. en

Обосновка

Според референтния документ за НДНТ за 2006 г. предложените норми на допустими 
емисии вече са били достижими за NOx през гореспоменатата година. Това следва да 
се възприеме за стандарт поне при влизането в сила на настоящата директива, което 
се предвижда за 2014 г.)

Изменение 462
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
400 при прахово горене на 

лигнитни въглища

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

400 при прахово горене на 
лигнитни въглища

150 100

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en
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Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 463
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
400 при прахово горене на 

лигнитни въглища

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

400 при прахово горене на 
лигнитни въглища

150 100

Изменение

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди и течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища *

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* в случай на прахово горена на въглища: норма за допустими емисии от 90 mg/Nm3 
за инсталации с номинална входяща топлинна мощност до 300 MWth, 
включително

Or. en
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Обосновка

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Изменение 464
Christian Ehler

Предложение за директива
Приложение V – част 2 – точка 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

  4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива

Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
400 при прахово горене на 

лигнитни въглища

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 при прахово горене на 
лигнитни въглища

150 100

Изменение

  4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи 
твърди или течни горива
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Номинална 
входяща топлинна 
мощност (MWth)

Въглища, включително 
лигнитни въглища

Биомаса и 
торф

Течни горива

50-100 300
450 при горене на 

лигнитни въглища

300 450

100-300 200
400 при горене на 

лигнитни въглища

250 200

> 300 150
200 при горене на 

лигнитни въглища

200 150

Or. de

Обосновка

Различаващите се норми за  допустими емисии следва да не се ограничават само до 
праховото горене на лигнитни въглища. Предложените от Комисията норми за 
допустими емисии не може да бъдат постигнати по икономически приемлив начин в 
инсталации, използващи лигнитни въглища.

Изменение 465
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 

Газови котли 100 100
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

50(2) 100

Газови двигатели 75 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво
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Азотни окиси 
(NOx)

Газови котли с номинална 
входяща топлинна мощност по-
ниска или равна на 300 MW

150(6)

Газови котли с номинална 
входяща топлинна мощност над 
300 MW

100(6)

Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл 
— CCGT)(1)

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Газови двигатели 200(6)

Or. en

Обосновка

Същите промени, както в част 1 от настоящото приложение 5: Разграничението в 
изискванията за газовите турбини в зависимост от големината им е в съответствие 
с Директивата за големите горивни инсталации и следва да бъде запазено. По 
отношение на нормите за допустими емисии на CO не е налице еднакво третиране на 
различните горива, тъй като до момента ограничението за  CO беше насочено 
единствено към газообразните горива. Следователно би било за предпочитане 
нормите за допустими емисии на CO да бъдат заличени изцяло.

Изменение 466
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 

Газови котли 100 100
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

50(2) 100

Газови двигатели 75 100

Изменение
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5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 

Газови котли 50 30
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

20(2) 5
30 при използване на 
допълнително горене 

(парогенератор с 
възстановяване на енергията)

Газови двигатели 20 30

Or. en

Обосновка

Според референтния документ за НДНТ за 2006 г. предложените норми на допустими 
емисии вече са били достижими за NOx през гореспоменатата година. Това следва да 
се възприеме за стандарт поне при влизането в сила на настоящата директива, което 
се предвижда за 2014 г.)

Изменение 467
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 

Газови котли 100 100
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

50(2) 100

Газови двигатели 75 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво
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Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 

Газови котли 50 30
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

20(2) 50

Газови двигатели 20 30

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 468
Åsa Westlund

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 5 – таблица

Текст, предложен от Комисията

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 

Газови котли 100 100
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

50(2) 100

Газови двигатели 75 100

Изменение

5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx)  и на въглероден окис 
(СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво

Азотни окиси 
(NOх)

Въглероден окис (СО) 
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Газови котли 50 30
Газови турбини (включително 
инсталации с комбиниран цикъл —
CCGT)(1)

20(2) 5
30 при използване на 
допълнително горене 

(парогенератор с 
възстановяване на енергията)

Газови двигатели 20 30

Or. en

Обосновка

 LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% 
of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Изменение 469
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 5 – бележка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Посочените в настоящата точка 
норми за допустими емисии на 
азотни окиси (NOx) и на въглероден 

(1) Природният газ е естествено 
образувал се метан, със съдържание 
на инертни и други съставки не 
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окис (СО) са валидни също и за газови 
турбини, използващи течни горива —
леки и средни дестилати.

повече от 20 об. %.

Or. en

Обосновка

Успоредно с част 1, определението на природен газ следва да бъде споменато в 
бележка 1. Текстът на Комисията следва да бъде прехвърлен в бележка 4 (което ще 
бъде направено в изменение №7).

Изменение 470
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 5 – бележка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
(- 2) 75 mg/Nm3 в следните случаи, в 
които к.п.д.  на газовата турбина е 
определен по ISO за условия на базов
товар:
(i) газови турбини, използвани в 
комбинирана система на 
производство на топлина и 
електричество, с общ к.п.д., 
превишаващ 75 %,
(ii) газови турбини, използвани в 
инсталации с комбиниран цикъл със 
среден общ годишен к.п.д. на 
електропроизводство, надвишаващ 
55 %;
(iii) газови турбини за механични 
задвижвания.

(2) За газовите турбини в инсталации с 
единичен цикъл, чийто к.п.д. надвишава 
35%, определен по ISO за условия на 
базов товар, нормите за допустими 
емисии са 50xη/35, където η е к.п.д. на 
газовата турбина, изразен в проценти 
(определен по ISO за условия на базов 
товар).

(2) За газовите турбини в инсталации с 
единичен цикъл, чийто к.п.д. надвишава 
35%, определен по ISO за условия на 
базов товар, нормите за допустими 
емисии са 50xη/35, където η е к.п.д. на 
газовата турбина, изразен в проценти 
(определен по ISO за условия на базов 
товар).
(2a) За газовите турбини, които 
използват течни горива - леки и средни 
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дестилати, също се прилагат нормите за 
допустими емисии на NOx и CO, 
посочени в натоящата точка.

За газовите турбини  (включително и за 
инсталациите с комбиниран цикъл —
ССGT), зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии на азотни окиси (NOx) и на 
въглероден окис (СО) се прилагат само 
при натоварване над 70%.

(2б) За газовите турбини  (включително 
и за инсталациите с комбиниран цикъл 
— ССGT)  , зададените в таблицата в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии се прилагат само при 
натоварване над 70%, определено по 
ISO за условия на базов товар.

Резервните газови турбини за 
аварийни случаи, които работят не 
повече от 500 часа годишно, не са 
включени в обхвата на зададените в 
настоящата точка норми за допустими 
емисии . Съответният оператор на 
такива инсталации следва  да води 
отчетност за използваното време на 
работа  .

(2в) Газовите котли, газовите 
турбини или газовите двигатели, 
които работят не повече от 500 часа 
годишно, не попадат в обхвата на 
зададените в настоящата точка норми за 
допустими емисии . Съответният 
оператор на такива инсталации следва
да води отчетност за използваното 
време на работа  .
(2г) За единични газови турбини, 
захранвани с природен газ, с 
номинална входяща топлинна 
мощност под 50 MW,  които са част 
от обща инсталация с обща 
номинална входяща топлинна 
мощност равна или по-висока от 50 
MW, се прилага различна граница за 
допустими емисии на NOx, възлизаща 
на 100 mg/m³, при натоварване от 
70%, определено по ISO за условия на 
базов товар;
(2д) За единични газови турбини с 
максимален масов дебит от 20 Mg 
NOx като NO2 годишно, изискванията 
за ограничаване на емисиите на NOx
не се прилагат. Операторите на 
подобни единични газови турбини 
предоставят обективни данни за 
спазване на гореспоменатия масов 
дебит на компетентния орган до 31 
март всяка година, по отношения на 
предшестващата година.

Or. en
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Обосновка

Бележка 2а (нова) има същия текст, както в Част 1.

Текстът на Комисията от бележка 1 следва да бъде прехвърлен в бележка 4. С 
изключение на това, текстът е същият както в Част 1.

Изменение 471
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 6) – таблица

Текст, предложен от Комисията

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива
Номинална входяща топлинна мощност (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 за биомаса и торф

Изменение

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива
Номинална входяща топлинна мощност (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.
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Изменение 472
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 6) – таблица

Текст, предложен от Комисията

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива
Номинална входяща топлинна мощност (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 за биомаса и торф

Изменение

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, 
използващи твърди или течни горива
Номинална входяща топлинна мощност (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Обосновка

В референтния документ за НДНТ за 2006 г. се посочва (стр. 271 и стр. 336), че 
общата норма за допустими емисии на прахообразни вещества от 5 mg/Nm3 може да 
бъде постигната, независимо от използваното гориво. Това, което е било достижимо 
през 2006 г., следва да се възприеме за стандарт поне при влизането в сила на 
настоящата директива (надяваме се не по-късно от 2014 г.) Следователно 
пределните норми на допустими емисии следва да бъдат занижени на 10mg/Nm3 за 
всички инсталации и за всички видове гориво, което представлява среден диапазон на 
НДНТ и би позволило да се избегнат изкривявания в зависимост от вида използвано 
гориво.
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Изменение 473
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение V – Част 2 – точка 7 – таблица – колона 2 – редица 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

30 10

Or. en

Обосновка

Намаляването на емисиите от промишлеността е най-важно в случая на 
замърсяването на въздуха. Директивата за КПКЗ е важна европейска мярка, която 
позволява на държавите-членки да спазят праговете за техните емисии до 2020 г.
Следователно, граничните стойности на емисиите за големи горивни инсталации 
трябва бъдат приведени в по-голямо съответствие със съществуващите „най-добри 
налични техники“, както се упоменават в референтния документ за НДНТ.

Изменение 474
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Приложение V – Част 3 – точка 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Концентрацията на въглероден окис 
(СО) в отпадъчните газове от горивни 
инсталации, използващи газообразни 
горива, чиято номинална входяща 
топлинна мощност е равна или по-
голяма от 100 MW, следва да бъдат 
измервани постоянно.

Концентрацията на въглероден окис 
(СО) в отпадъчните газове от всяка 
горивна инсталация, чиято номинална 
входяща топлинна мощност е равна или 
по-голяма от 100 MW, следва да бъдат 
измервани постоянно.

Or. en

Обосновка

Всички горивни инсталации имат емисии на CO, а неговото постоянно измерване не е 
скъпо; следователно, то трябва да се изисква от горивните инсталации за всякакъв 
вид гориво.
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Изменение 475
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Приложение V – Част 4 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

a) никоя утвърдена средномесечна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;

a) никоя утвърдена средноденонощна
стойност не надвишава съответните 
стойности, посочени в части 1 и 2, и

б) никоя утвърдена средноденонощна 
стойност не надвишава 110% от 
съответните норми за допустими 
емисии, посочени в части 1 и 2;
в) в случаите на горивни инсталации, 
състоящи се само от въглищни котли 
с номинална топлинна входяща 
мощност под 50 MW, никоя утвърдена 
средноденонощна стойност не 
надвишава 150% от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;
г) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2.

б) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
стойности, посочени в части 1 и 2.

Or. en

Обосновка

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
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need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Изменение 476
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение V – Част 4 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

1. По отношение на постоянните 
измервания, нормите за допустими 
емисии, определени в части 1 и 2, се 
приемат за спазени, ако оценката на 
измерените резултати за работните 
часове през една календарна година 
показва, че са спазени всичките от 
следните условия:

a) никоя утвърдена средномесечна
стойност не надвишава съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;

a) никоя утвърдена средноденонощна
стойност не надвишава съответните 
стойности, посочени в части 1 и 2, и

б) никоя утвърдена средноденонощна 
стойност не надвишава 110% от 
съответните норми за допустими 
емисии, посочени в части 1 и 2;
в) в случаите на горивни инсталации, 
състоящи се само от въглищни котли 
с номинална топлинна входяща 
мощност под 50 MW, никоя утвърдена 
средноденонощна стойност не 
надвишава 150% от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2;
г) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
норми за допустими емисии, посочени 
в части 1 и 2.

г) 95 % от всички утвърдени почасови 
средни стойности в течение на годината 
не надвишават 200 % от съответните 
стойности, посочени в части 1 и 2.

Or. en
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Обосновка

Системите за контрол върху спазването следва да не позволяват емисиите да 
надвишават нормите на допустими емисии над средноденонощните стойности, по-
специално тъй като това трябва да се разбира във връзка с част 3, параграф 9 (95% 
интервал на доверие за емисиите, които са измерени и които се позволява да бъдат 
надвишени). Стойностите, измерени в случай на недостиг на дадени горива, лошо 
функциониране или повреда на пречиствателно съоръжение, при стартиране или 
изключване, не се вземат предвид, а утвърдените средни стойности се определят 
като се позволи интервал на доверие, позволяващ надвишаването на нормите за 
допустими емисии с до 30%.

Изменение 477
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение VI – Част 2 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Коефициент на токсична 
еквивалентност

2,3,4,8 — Тетрахлордибензодиоксин (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензодиоксин (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Хептахлордибензофуран (HpCDF) 0,01

Октахлордибензодиоксин (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Тетрахлордибензофуран (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1
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1,2,3,7,8,9 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

,2,3,4,6,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Хептахлордибензофуран (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Хептахлордибензофуран (HpCDF) 0,01

Октахлордибензофуран (OCDF) 0,001

Изменение

Коефициент на токсична 
еквивалентност

2,3,4,8 — Тетрахлордибензодиоксин (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензодиоксин (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Хептахлордибензофуран (HpCDF) 0,01

Октахлордибензодиоксин (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Тетрахлордибензофуран (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

,2,3,4,6,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Хептахлордибензофуран (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Хептахлордибензофуран (HpCDF) 0,01

Октахлордибензофуран (OCDF) 0,001
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3,3’,4’,5 - Трихлорбифенил (PCB 81) 0,0001

3,3’,4’,4 - Трихлорбифенил (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Пентахлорбифенил (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ - Хексахлорбифенил (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ – Пентахлорбифенил (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 - Пентахлорбифенил (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 – Пентахлорбифенил (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 – Пентахлорбифенил (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’ – Хексахлорбифенил (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5' – Хексахлорбифенил (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Хексахлорбифенил (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ - Хептахлорбифенил (PCB189) 0,0001

Or. it

Обосновка

Разликите между коефициентите на токсична еквивалентност на PCDD/F (за хора и 
бозайници), определени от НАТО (ЕС) и от СТО, се отнасят до 
пентахлордибензадиоксините и октафураните. Преминаването към факторите на 
СЗО би означавало, че ще бъде налице общ език с останалата част от света по 
отношение на концентрацията на диоксини, но преди всичко, би означавало 
включването на полихлорираните бифенили (PCB), с токсичност подобна на тази на 
PCDD/F („диоксиноподобни“), в изчисляването на концентрацията.

Изменение 478
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.1 – таблица – колона 2 – ред 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 0,5
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Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва.

Изменение 479
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.1 – таблица – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2), изразени като NO2
за съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци  с 
номинален капацитет е по-голям над 6 тона в час или за нови 
инсталации за изгаряне на отпадъци  

200

Изменение

Азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2), изразени като NO2
за инсталации за изгаряне на отпадъци  с номинален капацитет 
над 6 тона в час  

100

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва. Както при съществуващи, така и при нови 
инсталации следва да се спазват еднакви пределно допустими стойности. Виж 
другите изменения относно азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2).

Изменение 480
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.1 – таблица – ред 7

Текст, предложен от Комисията
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Азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2), изразени като NO2
за съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци  с 
номинален капацитет равен на или по-малък от 6 тона в час 

400

Изменение

Азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2), изразени като NO2
за инсталации за изгаряне на отпадъци  с номинален капацитет 
над 2 и под 6 тона в час  

150

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва. Както при съществуващи, така и при нови 
инсталации следва да се спазват еднакви пределно допустими стойности. Виж 
другите изменения относно азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2). 

Изменение 481
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.1 – таблица – ред 7 а (нов)

Изменение

Азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2), изразени като 
NO2  за инсталации за изгаряне на отпадъци  с номинален 
капацитет равен на или по-малък от 2 тона в час 

200

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва. Както при съществуващи, така и при нови 
инсталации следва да се спазват еднакви пределно допустими стойности. Виж 
другите изменения относно азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2).
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Изменение 482
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.1 – таблица – ред 7 б (нов)

Изменение

Живак (Hg) 0,05

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност отговаря на нивото на техниката и може да се 
докаже, че вече се спазва.

Изменение 483
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – колона 2 – ред 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

30 20

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва.

Amendement 484
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – колона 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

60 20
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Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва.

Изменение 485
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение VI – Част 3 – точка 1.2 – таблица – колона 2 – редица 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

60 20

Or. it

Обосновка

Намаляването на пределната стойност на хлороводородна киселина (100% от 
половинчасовите стойности) взема предвид специфичните емисии, получавани 
понастоящем от горивните инсталации, както и неоправданата връзка, за този 
замърсител, между 100%-ви и 97%-ви стойности. Няма технически причини да се 
разрешават върхови стойности на емисии шест пъти по-високи от 
средноденонощните стойности.

Изменение 486
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – колона 2 – ред 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

200 100

Or. de
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Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва.

Изменение 487
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – ред 4
Текст, предложен от Комисията

Флуороводород (HCl) 4 2

Изменение

Флуороводород (HF) 1,4 0,7

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва.

Изменение 488
Karin Scheele

Предложение за директива
Annex VI – Part 3 – point 1.2 – table – row 7 
Текст, предложен от Комисията

Азотен окис (NO) и азотен 
двуокис (NO2), изразени 
като NO2  за съществуващи
инсталации за изгаряне на 
отпадъци  с номинален 
капацитет над 6 тона в час 
или за нови инсталации за 
изгаряне на отпадъци 

400 200

Изменение

Азотен окис (NO) и азотен 200 100
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двуокис (NO2), изразени 
като NO2  за инсталации за 
изгаряне на отпадъци  с 
номинален капацитет над 6 
тона в час 

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва. Както при съществуващи, така и при нови 
инсталации следва да се спазват еднакви пределно допустими стойности. Разлика се 
прави само при номиналния капацитет. Виж другите изменения относно азотен окис 
(NO) и азотен двуокис (NO2).

Изменение 489
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – ред 7 а (нов)

Изменение

Живак (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност отговаря на нивото на техниката и може да се 
докаже, че вече се спазва.

Изменение 490
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – ред 7 б) (нов)

Изменение

Азотен окис (NO) и азотен 400 200
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двуокис (NO2), изразени 
като NO2  за инсталации 
за изгаряне на отпадъци  с 
номинален капацитет над 
2 и под 6 тона в час  

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва. Както при съществуващи, така и при нови 
инсталации следва да се спазват еднакви пределно допустими стойности. Разлика се 
прави само при номиналния капацитет. Виж другите изменения относно азотен окис 
(NO) и азотен двуокис (NO2).

Изменение 491
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.2 – таблица – ред 7 в) (нов)

Изменение

Азотен окис (NO) и азотен 
двуокис (NO2), изразени 
като NO2  за инсталации 
за изгаряне на отпадъци  с 
номинален капацитет 
равен на или по-малък от 2 
тона в час 

600 300

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност се приспособява към нивото на техниката и може 
да се докаже, че вече се спазва. Както при съществуващи, така и при нови 
инсталации следва да се спазват еднакви пределно допустими стойности. Разлика се 
прави само при номиналния капацитет. Виж другите изменения относно азотен окис 
(NO) и азотен двуокис (NO2).
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Изменение 492
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 3 – точка 1.5 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5a Средни норми за допустими 
емисии (в mg/Nm3) за амоняк, ако  за 
денитрификация се използват амоняк 
или подобни вещества, при период на 
пробовземане от най-малко 30 
минути и най-много 8 часа.
Амоняк (NH3) 5

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност отговаря на нивото на техниката и може да се 
докаже, че вече се спазва.

Изменение 493
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 Зададените в точки 2.2 и 2.3 норми 
за допустими емисии следва да се 
прилагат: като средноденонощни 
стойности за общ прах, хлороводород 
(HCI), флуороводород (HF), азотни 
окиси (NOx), серен двуокис (SO2) и общ 
органичен въглерод (TOC) (в случаите 
на постоянно измерване); като средни 
стойности за период на пробовземане от 
минимум 30 минути и максимум 8 часа 
за тежки метали; и като средни 
стойности за период на пробовземане от 
минимум 6 часа и максимум 8 часа за 
диоксини и фурани.

2.1 Зададените в точки 2.2 и 2.3 норми 
за допустими емисии следва да се 
прилагат: като средноденонощни 
стойности за общ прах, хлороводород 
(HCI), флуороводород (HF), азотни 
окиси (NOx), серен двуокис (SO2), 
живак (Hg) и общ органичен въглерод 
(TOC) (в случаите на постоянно 
измерване); като средни стойности за 
период на пробовземане от минимум 30 
минути и максимум 8 часа за тежки 
метали; и като средни стойности за 
период на пробовземане от минимум 6 
часа и максимум 8 часа за диоксини и 
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фурани.

Or. de

Обосновка

Съгласно Директивата относно изгарянето на отпадъците (2000/76/EО), която се 
заменя с настоящето предложение за директива, следва да се извършват периодични 
измервания за тежки метали, веднага щом са налице подходящи методи за измерване. 
Това важи за живак (Hg).

Изменение 494
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 2.2 – таблица – колона 2 – ред 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

30 20

Or. de

Обосновка

Пределно допустимата стойност отговаря на нивото на техниката и може да се 
докаже, че вече се спазва.

Изменение 495
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VI – Част 4 – точка 2.2 – таблица – колона 2 – редица 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

500 200

Or. en
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Обосновка

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Изменение 496
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 4 – точка 2.3 – параграф 1 a) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством процеса на 
комитология, Комисията установява 
хармонизиран метод, като съгласно 
определените в него условия 
компетентният орган ще изисква от 
инсталациите за съвместно изгаряне 
на докажат, че изпуснатите ООВ и 
SO2  не са в резултат на изгарянето на 
отпадъци.

Or. en

Обосновка

Следва да се установи методология, чрез която циментовите пещи да могат да 
докажат, че изпусканите ООВ и SO2 не произлизат от отпадъците, така че да могат 
да се възползват от това изключение. Тази методология следва да бъде хармонизирана 
на равнище ЕС, за да се гарантира общо прилагане от местните органи във всички 
държави-членки и също така за всяка циментова пещ за съвместно изгаряне. 
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Изменение 497
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 2.3 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3a  Ако за намаляване на емисиите 
на азотни окиси (NOx) се използват 
амоняк или подобни вещества, то 
органът, издаващ разрешителни 
трябва да определи норма за 
допустими емисии на амоняк от 
денитрификация.

Or. de

Обосновка

В интерес на опазването на околната среда органът трябва да определи съответна 
пределна допустима стойност за намаляване на емисиите от амоняк .

Изменение 498
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VI – Част 4 – точка 3.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Спроцес, изразено като
средноденонощни стойности (mg/Nm³) , 
в сила до 31 декември 2015 г. 

3.1. Спроцес, изразено като
средноденонощни стойности (mg/Nm³)  , 
в сила до 31 декември 2013 г.

Or. en

Обосновка

Тъй като положителното въздействие за околната среда и за здравето трябва да се 
осъществи възможно най-скоро, датата на влизане в сила на постижимата норма на 
допустими емисии за съвместно изгаряне на отпадъци в горивни инсталации, трябва 
да бъде изтеглена две години по-рано.



PE412.329v01-00 96/126 AM\743553BG.doc

BG

Изменение 499
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 4 – точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Спроцес, изразено като
средноденонощни стойности (mg/Nm³) , 
в сила до 31 декември 2015 г.

Спроцес, изразено като  средноденонощни 
стойности (mg/Nm³)

За определяне на номиналната 
топлинна входяща мощност на 
горивни инсталации, следва да бъдат 
спазвани правилата за обединяване, 
дефинирани в член 32.

Стойностите на Спроцес, изразено 
като средноденонощни стойности 
(mg/Nm³)  са определени в нормите за 
допустими емисии, посочени в Част 2 
от Приложение V

Половинчасовите средни стойности 
са необходими единствено за 
изчисляване на средноденонощните 
стойности.
Спроцес за твърди горива, с изключение 
на биомаса,  изразено в mg/Nm3 (6 % 
съдържание на О2 ):

Таблиците се заличават

Or. en

Обосновка

При съвместното изгаряне на отпадъци. се прилага правилото на смесите 
(Приложение VI, част 4, точка 1), което представлява измерена средна стойност на 
емисиите от отпадъците и горивото. С оглед на логическата последователност и 
яснота, стойностите Спроцес, използвани за нормалната експлоатация на големи 
горивни инсталации следва да бъдат същите като нормите на допустими емисии, 
определени за големите горивни инсталации в Приложение V. Настоящото изменение 
поправя един пропуск на преработената версия и избягва дублиране на разпоредбите.

Изменение 500
Christian Ehler

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 3.1 – таблица 1

Текст, предложен от Комисията
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С процес за твърди горива, с изключение на биомаса, изразено в mg/Nm3 (6 % 
съдържание на O2 ):

Замърсяващ
о вещество

< 50 
MWth

50 до 100 MWth 100 до 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Прах 50 50 30 30

Изменение

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса,  (6 % съдържание на O2 ):

Замърсяващ
о вещество

< 50 
MWth

50 до 100 MWth 100 до 300 MWth > 300 MWth

SO2
общ случай

- 850 200 200

SO2 при 
използване 
на местни 

горива, 
богати на 

сяра

- 850 400 или степен на 
десулфуризация ≥ 92 

%

400 или степен 
на 

десулфуризация 
≥ 95 %

NOx - 400 200
300 при горене на 

лигнитни въглища

200

Staub 50 50 30 30

Or. de

Обосновка

Изменението съответства до голяма степен на валидните разпоредби в Директива 
2000/76/ЕО за случаи, в които има повишено естествено съдържание на сяра в 
горивото. С предложените минимални степени на десулфуризация почти са 
достигнати границите на технически възможното. При горене на лигнитни въглища е 
възможно по икономически приемлив начин да се постигне нормата за допустими 
емисии за азотни окиси (NOx) в инсталации с 100-300 MWth.
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Изменение 501
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 4 – точка 3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата точка се заличава

Or. en

Обосновка

При съвместното изгаряне на отпадъци. се прилага правилото на смесите 
(Приложение VI, част 4, точка 1), което представлява измерена средна стойност на 
емисиите от отпадъците и горивото. С оглед на логическата последователност и 
яснота, стойностите Спроцес, използвани за нормалната експлоатация на големи 
горивни инсталации следва да бъдат същите като нормите на допустими емисии, 
определени за големите горивни инсталации в Приложение V. Настоящото изменение 
поправя един пропуск на преработената версия и избягва дублиране на разпоредбите.

Изменение 502
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VI – Част 4 – точка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спроцес, изразено като средноденонощни 
стойности, в сила след 1 януари 2016 г.

3.2 Спроцес, изразено като 
средноденонощни стойности, в сила 
след 1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Тъй като положителното въздействие за околната среда и за здравето трябва да се 
осъществи възможно най-скоро, датата на влизане в сила на постижимата норма на 
допустими емисии за съвместно изгаряне на отпадъци в горивни инсталации, трябва 
да бъде изтеглена две години по-рано.



AM\743553BG.doc 99/126 PE412.329v01-00

BG

Изменение 503
Christian Ehler

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 3.2.1 – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):

Замърсяващ
о вещество

< 50 MWth 50 до 100 
MWth

100 до 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400
за торф: 300

200 200

NOx - 300
за 

прахообразни 
лигнитни 

въглища: 400

200 200

Прах 50 30 25

за торф: 20

20

Изменение

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):

Замърсяващ
о вещество

< 50 
MWth

50 до 100 MWth 100 до 300 MWth > 300 MWth

SO2
общ случай

- 400

за торф: 300

200 200

SO2 при 
използване 
на местни 

горива, 
богати на 

сяра

- 400
(за торф: 300)

400 или степен на 
десулфуризация ≥ 92 

%

400 и степен на 
десулфуризация 

≥ 96 %

NOx - 300

за прахообразни 
лигнитни 

въглища: 400

200
300 при горене на 

лигнитни въглища

200

Прах 50 30 25

за торф: 20

20
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Замърсяващ
о вещество

< 50 
MWth

50 до 100 MWth 100 до 300 MWth > 300 MWth

Or. de

Обосновка

Нормите за допустими емисии на серен двуокис (SO2) не могат да се постигнат със 
съразмерни разходи в съществуващи инсталации, които използват богати на сяра 
горива. Със степените на десулфуризация почти са достигнати границите на 
технически възможното. При азотните окиси (NOx) предложената от Комисията 
норма за допустими емисии не може да бъде постигната по икономически приемлив 
начин в инсталации с номинална топлинна мощност от 100-300 MWth.

Изменение 504
Christian Ehler

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 3.2.2 – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):

Замърсяв
ащо 

вещество

< 50 MWth 50 до 100 
MWth

100 до 300 
MWth

> 300 MWth

SO2 - 400

за торф: 300

200

за торф: 300, 
освен при 
изгаряне в 

псевдокипящ 
слой, когато е: 

250

150

при изгаряне в 
псевдокипящ слой -
циркулиращ или под 

налягане или, в случай на 
изгаряне на торф - при 
всякакъв псевдокипящ 

слой: 200

NOx - 300

за торф: 250

200 150

при прахово горене на 
лигнитни въглища 200

Staub 50 20 20 10

за торф: 20
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Изменение

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):

Замърсяващ
о вещество

< 50 MWth 50 до 100 
MWth

100 до 300 MWth > 300 MWth

SO2

общ случай

- 400

за торф: 300

200

за торф: 300, освен при 
изгаряне в 

псевдокипящ слой, 
когато е: 250

150

при изгаряне в 
псевдокипящ слой -
циркулиращ или под 

налягане или, в случай 
на изгаряне на торф -

при всякакъв 
псевдокипящ слой: 200

SO2 при 
използване 
на местни 

горива, 
богати на 

сяра

- 400 (за 
торф: 300)

300 или степен на 
десулфуризация ≥ 92%

400 и степен на 
десулфуризация ≥ 96%

NOx - 300

за торф: 250

200

при горене на 
лигнитни въглища 300

150

при горене на лигнитни 
въглища 200

Прах 50 20 20 10

за торф: 20

Or. de

Обосновка

Изменението се ориентира до голяма степен по валидните разпоредби в Директива 
2000/76/ЕО за случаи, в които има повишено естествено съдържание на сяра в 
горивото. С предложените минимални степени на десулфуризация почти са 
достигнати границите на технически възможното. Предложените от Комисията 
норми за допустими емисии на азотни окиси (NOx) няма да може да бъдат 
постигнати със съразмерни усилия при горене на лигнитни въглища дори и в нови 
инсталации > 100 MWth .
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Изменение 505
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение VI – част 4 – точка 3 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Специални разпоредби за  
металургичните пещи, изгарящи 
съвместно отпадъци
3a.1 Изискванията за прилагане на 
правилото на смесите (приложение 
VІ, част 4, точка 1) при металургични 
пещи се приемат съгласно посочената 
в член 69, параграф 2 процедура по 
регулиране с контрол.

Or. de

Обосновка

Отпадъците се изгарят в по-големи количества в металургични пещи и съответно в 
инсталация за съвместно изгаряне, която не се споменава в това приложение. За 
металургичните процеси на изгаряне обаче е необходимо формулирането на специални 
разпоредби.

Съществуващата директива относно изгарянето, която ще бъде заменена от
директивата относно промишлените емисии, също предвижда промяна на 
приложението от страна на Комисията, в случаите, че по-големи потоци от 
отпадъци бъдат прехвърляни в други, неспоменати в приложението инсталации за 
съвместно изгаряне.

Изменение 506
Karin Scheele

Предложение за директива
Приложение VI – част 6 – точка 2.1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постоянни измервания на следните 
вещества: NOх, при условие че са 
установени норми за допустими емисии, 

а) постоянни измервания на следните 
вещества: NOх, при условие че са 
установени норми за допустими емисии, 
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CO, общ прах, общ органичен въглерод 
(ТОС), HCl, HF и SO2;

CO, общ прах, общ органичен въглерод 
(ТОС), HCl, HF и SO2, Hg;

Or. de

Обосновка

Съгласно съществуващата директива относно изгарянето, наред с другото следва да 
се извършват периодични измервания за тежки метали, веднага щом са налице 
подходящи методи за измерване. Това важи и за живак (Hg).

Изменение 507
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества не могат в 
никакъв случай да бъдат по-големи от 
установените норми за допустими 
емисии.

Or. en

Обосновка

Подобна разпоредба би навредила на горенето (изгарянето) на отпадъци като гориво, 
тъй като въпросните инсталации никога не са в състояние да „докажат“, че 
техните емисии няма да надвишават предписаните норми на допустими емисии, дори 
ако това действително е така; докато инсталациите, изгарящи гориво различно от 
отпадъци, могат да са в състояние да го докажат. Налице е следователно 
дискриминация, вредна за инсталациите, изгарящи отпадъци.
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Изменение 508
Anne Ferreira

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии. 

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества не могат в 
никакъв случай да бъдат по-големи от 
установените норми за допустими 
емисии.

Or. fr

Обосновка

Газовете, посочени в точка 2.5 не могат да бъдат напълно изключени от изискването 
за измерване. Не е възможно да се гарантира, че определените пределни стойности 
ще бъдат спазвани винаги: предвид това, следва най-малко да бъде разрешено 
измервания да се извършват периодично. За разлика от това, азотните окиси (NOx) 
трябва да се измерват постоянно, тъй като те представляват опасност за 
качеството на въздуха и за здравето.

Изменение 509
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 2.5. Компетентният орган може да реши 
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да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества не могат в 
никакъв случай да бъдат по-големи от 
установените норми за допустими 
емисии.

Or. en

Обосновка

Без извършването на мониторинг е невъзможно да се гарантира, че изгаряните 
отпадъци няма да доведат до емисии на HCl, HF, SO2 или NOx над нормите за 
допустими емисии, поради разнородния характер на отпадъците и тяхното 
потенциално замърсяване с хлорид, флуорид или сяра. Когато отпадъците не 
произхождат от хомогенен производствен източник, следва да се извършват 
постоянни измервания. Качеството на оценката от мониторинга зависи силно от 
вземането на проби от отпадъците, следователно смесените отпадъци от различни 
източници могат да доведат до лошо качество на пробите.

Изменение 510
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 

2.5 Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
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изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества не могат в 
никакъв случай да бъдат по-големи от 
установените норми за допустими 
емисии.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на изключение от мониторинг за HCl, HF или SO2 за изгаряне или 
съвместно изгаряне на отпадъци въз основа на качеството на емисиите е 
нереалистично.  Невъзможно е да се гарантира, че към всеки един момент, 
изгаряните отпадъци няма да доведат до емисии на HCl, HF, SO2 или NOx над 
нормите за допустими емисии, поради разнородния характер на отпадъците и 
тяхното потенциално замърсяване с хлорид, флуорид или сяра.

Изменение 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), ако операторът може 
да докаже, че емисиите на посочените 
замърсяващи вещества, следвайки 
техническите познания и експертна 
преценка, не могат в никакъв случай да 
бъдат по-големи от установените норми 
за допустими емисии.

Or. en



AM\743553BG.doc 107/126 PE412.329v01-00

BG

Обосновка

Облекчаването на мониторинга за по-малките инсталации за изгаряне, често 
експлоатирани от малки и средни предприятия, следва да не се ограничава до 
съществуващите инсталации. 

Преценката дали предвидените норми на допустими емисии ще бъдат спазени, 
подлежи на оценка от експерти и се основава на технически познания. Подобно 
изменение на алинея първа е допустимо в съответствие с член 80а от правилника за 
дейността, поради тясната връзка между двете алинеи на Приложение VI част 6 
точка 2.5.

Изменение 512
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5. Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, че емисиите на 
посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

2.5 Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на хлороводорд (HCl), 
флуороводород (HF) и серен двуокис 
(SO2) в инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне на 
отпадъци и да изисква периодични 
измервания съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), или изобщо да не 
изисква измервания,  ако операторът 
може да докаже, въз основа на
информация относно качеството на 
съответните отпадъци, че емисиите 
на посочените замърсяващи вещества не 
могат в никакъв случай да бъдат по-
големи от установените норми за 
допустими емисии.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че намаляването на изискванията за мониторинг е 
основателно. Въпросните инсталации подлежат на внезапна проверка с цел 
осигуряване на съответствието.
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Изменение 513
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, 
буква в), по отношение на 
съществуващи инсталации за 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на 
час или в съществуващи инсталации 
за съвместно изгаряне на отпадъци с
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените 
показатели на съответните 
отпадъци, за използваните 
технологии и за резултатите от 
мониторинга на емисиите, че при 
никакви обстоятелства емисиите на 
азотни окиси (NOx) не могат да 
надхвърлят предписаната норма за 
допустими емисии.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към точка 2.5, алинея 1
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Изменение 514
Anne Ferreira

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, 
буква в), по отношение на 
съществуващи инсталации за 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на 
час или в съществуващи инсталации 
за съвместно изгаряне на отпадъци с 
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените 
показатели на съответните 
отпадъци, за използваните 
технологии и за резултатите от 
мониторинга на емисиите, че при 
никакви обстоятелства емисиите на 
азотни окиси (NOx) не могат да 
надхвърлят предписаната норма за 
допустими емисии.

заличава се

Or. fr

Обосновка

В съответствие с изменението към точка 2.5, алинея първа.
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Изменение 515
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, 
буква в), по отношение на 
съществуващи инсталации за 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на 
час или в съществуващи инсталации 
за съвместно изгаряне на отпадъци с 
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените 
показатели на съответните 
отпадъци, за използваните 
технологии и за резултатите от 
мониторинга на емисиите, че при 
никакви обстоятелства емисиите на 
азотни окиси (NOx) не могат да 
надхвърлят предписаната норма за 
допустими емисии.

Алинея 1 не се прилага по отношение 
на смесени отпадъци от различни 
източници, за които се изискват 
постоянни измервания.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към точка 2.5, алинея 1
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Изменение 516
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да реши 
да не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, 
буква в), по отношение на 
съществуващи инсталации за 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на 
час или в съществуващи инсталации 
за съвместно изгаряне на отпадъци с 
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените 
показатели на съответните 
отпадъци, за използваните 
технологии и за резултатите от 
мониторинга на емисиите, че при 
никакви обстоятелства емисиите на
азотни окиси (NOx) не могат да 
надхвърлят предписаната норма за 
допустими емисии.

Алинея 1 може да не се прилага по 
отношение на смесени отпадъци от 
различни източници, за които се 
изискват постоянни измервания.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към точка 2.5, алинея 1
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Изменение 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да реши да 
не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, буква 
в), по отношение на съществуващи
инсталации за изгаряне на отпадъци с 
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час или в съществуващи
инсталации за съвместно изгаряне на 
отпадъци с номинален капацитет под 6 
тона отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените показатели 
на съответните отпадъци, за 
използваните технологии и за 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, че при никакви обстоятелства 
емисиите на азотни окиси (NOx) не 
могат да надхвърлят предписаната 
норма за допустими емисии.

Компетентният орган може да реши да 
не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, буква 
в), по отношение на инсталации за 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на час 
или в инсталации за съвместно изгаряне 
на отпадъци с номинален капацитет под 
6 тона отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените показатели 
на съответните отпадъци, за 
използваните технологии и за 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, следвайки техническите 
познания и експертна преценка, че 
при никакви обстоятелства емисиите на 
азотни окиси (NOx) не могат да 
надхвърлят предписаната норма за 
допустими емисии.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към точка 2.5, алинея 1

Изменение 518
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.5 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да реши да 
не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 

Компетентният орган може да реши да 
не изисква непрекъснато мерене на 
емисиите на азотни окиси (NOx) и да 
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изисква периодични измервания, 
съгласно посоченото в точка 2.1, буква 
в), по отношение на съществуващи
инсталации за изгаряне на отпадъци с 
номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час или в съществуващи 
инсталации за съвместно изгаряне на 
отпадъци с номинален капацитет под 6 
тона отпадъци на час, ако операторът 
може да докаже, въз основа на 
информация за качествените показатели 
на съответните отпадъци, за 
използваните технологии и за 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, че при никакви обстоятелства 
емисиите на азотни окиси (NOx) не 
могат да надхвърлят предписаната 
норма за допустими емисии.

изисква внезапни периодични 
измервания, съгласно посоченото в 
точка 2.1, буква в), по отношение на 
съществуващи инсталации за изгаряне 
на отпадъци с номинален капацитет под 
6 тона отпадъци на час или в 
съществуващи инсталации за съвместно 
изгаряне на отпадъци с номинален 
капацитет под 6 тона отпадъци на час, 
ако операторът може да докаже, въз 
основа на информация за качествените 
показатели на съответните отпадъци, за 
използваните технологии и за 
резултатите от мониторинга на 
емисиите, че при никакви обстоятелства 
емисиите на азотни окиси (NOx) не 
могат да надхвърлят предписаната 
норма за допустими емисии. В случай 
на нарушаване на условията на 
разрешителното, компетентният 
орган изисква постоянни измервания.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към точка 2.5, алинея 1

Изменение 519
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Компетентният орган може да 
реши да изисква по-малко от две 
измервания годишно или да не изисква 
измервания за тежки метали и за 
диоксини и фурани в следните случаи:

заличава се

a) ако емисиите, произхождащи от 
съвместно изгаряне или изгаряне на 
отпадъци  са при всички 
обстоятелства  по-малки от 50% от 
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нормите за допустими емисии;
б) отпадъците, които ще се изгарят 
или изгарят съвместно, са съставени 
единствено от някои сортирани 
горими фракции от безопасни 
отпадъци, неподдаващи се на 
рециклиране и притежаващи някои 
характеристики, които са по-
подробно определени  на база на 
оценката, посочена в буква в) ;
в) операторът може да докаже , въз 
основа на  информации за 
качествените показатели на 
въпросните отпадъци и на 
мониторинга  на емисиите че 
емисиите, при всички 
обстоятелства, са значително по-
ниски в сравнение с нормите за 
допустими емисии на тежки метали, 
диоксини и фурани;

Or. en

Обосновка

Безотговорно е да се разреши неизвършването на измервания по отношение на 
емисиите на тежки метали, диоксини и фурани. Съгласно настоящите изисквания за 
мониторинг такъв се извършва единствено спрямо 0,2% от часовете на 
експлоатация, като се изключват периодите на стартиране и изключване, което не 
може да осигури надеждна проба на замърсителите, изпуснати от горивната 
инсталация. Настоящата директива следва да следи развитието на използваните за 
мониторинг технологии.

Изменение 520
Frédérique Ries

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Компетентният орган може да 
реши да изисква по-малко от две 
измервания годишно или да не изисква
измервания за тежки метали и за

2.6 Компетентният орган изисква 
редовни измервания на тежки метали, 
диоксини и фурани, както и 
периодично вземане на проби от 
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диоксини и фурани в следните случаи: халогенни диоксини. Редовните 
измервания могат да бъдат заменени 
с измервания два пъти годишно в 
следните случаи: 

Or. en

Обосновка

It is not very responsible to allow no measurements on heavy metals, dioxins and furans 
emissions. The current monitoring requirements only monitor 0,2% of the operational hours, 
omitting start-up and shut-down periods, which can not provide a reliable sample of the 
pollutants emitted by an incinerator. This directive should keep pace with advances in 
monitoring technology. Furthermore, the only dioxins sampled in incinerators currently are 
the chlorinated compounds. The other halogenated and the mixed chloro-bromo are for e.g 
currently ignored completely.

Изменение 521
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква по-малко от две измервания 
годишно или да не изисква измервания 
за тежки метали и за диоксини и 
фурани в следните случаи:

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква минимален период от три 
месеца, вместо шест месеца, годишно 
като период за непрекъснато 
измерване на общото количество 
емисии на тежки метали. 
Компетентният орган може да реши 
да съкрати изисквания период на 
непрекъснато вземане на проби за 
диоксини и фурани до минимум 4 
серии от 14-дневни вземания на проби  
и анализ на измерванията годишно в 
следните случаи:

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да имат право да извършват измервания на емисиите 
на тежки метали, диоксини и фурани във въздуха, независимо от издаването на 
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доклади на операторите относно качеството на отпадъците. Контролът на 
качеството на отпадъците е несигурен механизъм за избягване на опасни емисии, тъй 
като опасността от смесени отпадъци не може да бъде отстранена и в случая на 
смесено отпадъци от различни източници не може да се извърши вземане на 
надеждни проби.

Изменение 522
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква по-малко от две измервания 
годишно или да не изисква измервания 
за тежки метали и за диоксини и 
фурани в следните случаи:

2.6. Компетентният орган може да реши 
да изисква минимален период от три 
месеца, вместо шест месеца, годишно 
като период за непрекъснато 
измерване на общото количество 
емисии на тежки метали; както и да 
съкрати изисквания период на 
непрекъснато вземане на проби за 
диоксини и фурани до минимум 4 
серии от 14-дневни вземания на проби  
и анализ на измерванията годишно в 
следните случаи:

Or. en

Обосновка

Неприемливо е да се позволи отпадането на измерванията на емисиите на тежки 
метали, диоксини и фурани във въздуха, на основание на докладите на операторите 
относно качеството на отпадъците. Веднага след прекратяване на мониторинга, две 
от условията стават безпредметни, тъй като вече не е налице информацията от 
мониторинга за извършване на оценка на емисиите. Контролът на качеството на 
отпадъците е несигурен механизъм за избягване на опасните емисии, тъй като 
изпускането на смесени отпадъци не може да бъде предотвратено. Ако липсва 
мониторинг, увеличаването на емисиите би останало незабелязано.
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Изменение 523
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение VI – част 6 – точка 2.6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) операторът може да докаже , въз 
основа на  информации за качествените 
показатели на въпросните отпадъци и на 
мониторинга  на емисиите че емисиите,
при всички обстоятелства, са 
значително по-ниски в сравнение с 
нормите за допустими емисии на тежки 
метали, диоксини и фурани;

в) операторът може да докаже въз 
основа на  информации за качествените 
показатели на въпросните отпадъци и на 
мониторинга  на емисиите, че емисиите 
при всички обстоятелства са значително 
по-ниски в сравнение с нормите за 
допустими емисии на тежки метали, 
диоксини и фурани; доказателството 
за естеството на съответните 
отпадъци може да се представи чрез 
спазване на изискванията съгласно 
член 47, параграф 4а.

Or. de

Обосновка

Виж изменение към член 47, параграф 4а, нов, респ. приложение VІ, част 9, нова.

Изменение 524
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Приложение VI – Част 6 – точка 2.6 – буква в) a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) операторът може да докаже, че 
не се обработват отпадъци от 
електронно оборудване или отпадъци, 
съдържащи хлорни съединения

Or. en

Обосновка

Основният източник на диоксин е изгарянето на хлорни съединения, а един от най-
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значителните източници на тежки метали са отпадъците от електронно 
оборудване; следователно подобни отпадъци не трябва да се изгарят в инсталации, в 
които не се измерват емисиите на диоксин и на тежки метали.

Изменение 525
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VI – Част 8 – точка 1.1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за въглероден окис (СО): г) за въглероден окис (СО):

(-i) поне 97 % от средноденонощните 
стойности в течение на една година 
не надвишават нормата за 
допустими емисии, посочена в точка 
1.5, буква а) от част 3;

i) по отношение на инсталации за
изгаряне на отпадъци:

(i) по отношение на инсталации за 
изгаряне на неопасни отпадъци:

- поне 97 % от средноденонощните 
стойности в течение на една година 
не надвишават нормата за 
допустими емисии, посочена в точка 
1.5, буква а) от част 3;
и и

- поне 95 % от всички десетминутни 
средни стойности, измерени в който и 
да е 24-часов период, или всички 
половинчасови средни стойности, 
измерени през същия период, не 
надвишават нормите за допустими 
емисии, посочени в точка 1.5, букви б) 
или в) от част 3

- поне 95 % от всички десетминутни 
средни стойности, измерени в който и 
да е 24-часов период, или всички 
половинчасови средни стойности, 
измерени през същия период, не 
надвишават нормите за допустими 
емисии, посочени в точка 1.5, букви б) 
или в) от част 3

(ia) по отношение на инсталации за 
изгаряне на опасни отпадъци:
- поне 95 % от всички десетминутни 
средни стойности, измервани в 
продължение на един месец, или 
всички половинчасови средни 
стойности, измерени през произволен 
период от 24 часа, не надвишават 
нормите за допустими емисии, 
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посочени в точка 1.5, букви б) или в) 
от част 3.

ii) по отношение на инсталации за 
съвместно изгаряне на отпадъци: ако са 
спазени разпоредбите от част 4.

ii) по отношение на инсталации за 
съвместно изгаряне на отпадъци: ако са 
спазени разпоредбите от част 4.

Or. en

Обосновка

Инсталациите за изгаряне на опасни отпадъци са изправени пред проблем, различен 
от този на инсталациите за изгаряне на битови отпадъци, доколкото 
преработваните от тях отпадъци са по-разнородни и процесът е различен (чрез 
използване на ротационна пещ).  При инсталациите за изгаряне на битови отпадъци 
не се наблюдават същите повишения на стойностите на CO, както при 
инсталациите за изгаряне на опасни отпадъци. Следователно има основание средните 
стойности на допустимите емисии да се изчисляват на основата на по-
продължителен период.

Изменение 526
Anne Ferreira

Предложение за директива
Приложение VI – Част 8 – точка 1.1 – буква г) – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) в случаи на инсталации за 
изгаряне на опасни отпадъци:

- поне 95 % от всички десетминутни 
средни стойности или всички 
половинчасови средни стойности, 
измерени през произволен период от 
24 часа, не надвишават нормите за 
допустими емисии, посочени в точка 
1.5, букви б) или в) от част 3.

Or. en

Обосновка

В инсталациите за изгаряне, обработващи вредни отпадъци, самият процес, начинът 
на експлоатация на инсталацията и разнородния характер на обработваните 
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отпадъци могат да доведат до краткотрайно повишаване на стойността на CO, при 
все че когато емисиите на CO се измерват за по-дълъг период, техните стойности 
могат да спаднат значително под задължителните допустими стойности. Поради 
тези чисто технически съображения, съответствието на стойностите на CO, 
замервани на всеки 10 минути, трябва да се оценят на базата на периоди 
надвишаващи 24 часа.

Изменение 526
Anne Ferreira

Предложение за директива
Приложение VI – Част 8 – точка 1.1 – буква г) – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) по отношение на горивни 
инсталации за обработване на опасни 
отпадъци:

- поне 95 % от всички десетминутни 
средни стойности или всички 
половинчасови средни стойности, 
измерени през произволен период от 
24 часа, не надвишават нормите за 
допустими емисии, посочени в точка 
1.5, букви б) или в) от част 3.

Or. fr

Обосновка

В инсталациите за изгаряне, обработващи вредни отпадъци, самият процес, начинът 
на експлоатация на инсталацията и разнородния характер на обработваните 
отпадъци могат да доведат до краткотрайно повишаване на стойността на CO, при 
все че когато емисиите на CO се измерват за по-дълъг период, техните стойности 
могат да спаднат значително под задължителните допустими стойности. Поради 
тези чисто технически съображения, съответствието на стойностите на CO, 
замервани на всеки 10 минути, трябва да се оценят на базата на периоди 
надвишаващи 24 часа.
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Изменение 527
Richard Seeber

Предложение за директива
Приложение VI – част 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част 8а
Изисквания по отношение на 

отпадъци за изгаряне в инсталации за 
съвместно изгаряне

Комисията определя входни пределни 
стойности за отпадъци, 
предназначени за изгаряне в 
инсталации за съвместно изгаряне, 
както и съответни правила относно 
спазването им и контрола. Тя се 
съобразява със съответните 
стандарти на CEN.
Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Виж изменението към член 47, параграф 4а, нов.

За да се постигне ограничаване на масата на замърсяващите вещества в остатъците 
и продуктите, за изгарянето на отпадъци в инсталации за съвместно изгаряне на 
отпадъци следва да се установят норми за минимални изисквания за качество на 
изгаряните отпадъци, както и изисквания за осигуряване на качеството. 
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Изменение 528
Johannes Blokland

Предложение за директива
Приложение VII – Част 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При нанасяне на покрития, лакове, 
лепила или мастила може да се използва 
следният план. Когато описаният по-
долу метод е неподходящ, 
компетентният орган може да позволи 
на оператора да прилага всякакъв 
алтернативен план , с който се постигат 
равностойни намаления на емисиите 
като тези, които биха се постигнали чрез 
прилагане на нормите за допустими 
емисии в части 2 и 3  . При изготвяне на 
плана следва да бъдат взети  предвид 
следните факти:

1. При нанасяне на покрития, лакове, 
лепила или мастила може да се използва 
следният план. При други промишлени 
дейности или когато описаният по-
долу метод е неподходящ, 
компетентният орган може да позволи 
на оператора да прилага всякакъв 
алтернативен план , с който се постигат 
равностойни намаления на емисиите 
като тези, които биха се постигнали чрез 
прилагане на нормите за допустими 
емисии в части 2 и 3 . При изготвяне на 
плана следва да бъдат взети  предвид 
следните факти:

Or. en

Обосновка

Обхвата на приложение на плана за намаляване следва да не се ограничава до 
споменатите примери, а да се прилага и спрямо други промишлени дейности. Това 
беше ясно в оригиналната Директива за летливите органични съединения (ЛОС) 
(1999/13/ЕО) и трябва да остане ясно в настоящата директива.

Изменение 529
Marcello Vernola

Предложение за директива
Приложение VII – Част 5 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При нанасяне на покрития, лакове, 
лепила или мастила може да се използва 
следният план. Когато описаният по-
долу метод е неподходящ, 
компетентният орган може да позволи 
на оператора да прилага всякакъв 

1. При нанасяне на покрития, лакове, 
лепила или мастила може да се използва 
следният план. При други промишлени 
дейности или когато описаният по-
долу метод е неподходящ, 
компетентният орган може да позволи 
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алтернативен план , с който се постигат 
равностойни намаления на емисиите 
като тези, които биха се постигнали чрез 
прилагане на нормите за допустими 
емисии в части 2 и 3  . При изготвяне на 
плана следва да бъдат взети  предвид 
следните факти:

на оператора да прилага всякакъв 
алтернативен план , с който се постигат 
равностойни намаления на емисиите 
като тези, които биха се постигнали чрез 
прилагане на нормите за допустими 
емисии в части 2 и 3  . При изготвяне на 
плана следва да бъдат взети  предвид 
следните факти:

Or. en

Обосновка

Този параграф следва да се хармонизира с член 54 относно прилагането на планове за 
намаляване спрямо промишлени дейности.

Изменение 530
Péter Olajos

Предложение за директива
Приложение VIII – част 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. тестове за остра токсичност се 
извършват по отношение  на някои 
видове мекотели, раковидни, риби и 
планктон, които често се срещат в
районите на обезвреждане. В 
допълнение се правят  тестове върху 
проби от разновидности на морски 
скариди (Artemia salina). 

1. Тестовете за остра токсичност се 
извършват по отношение на видове, 
които са представителни за районите 
на обезвреждане.

Or. en

Обосновка

Тестовете върху живи видове следва да бъдат сведени до минимум, което може да се 
постигне като се тестват единствено онези категории видове, които са важни за 
района на обезвреждане. Тестовете върху морски скариди са безпредметни, когато 
изпускането не засяга солени води.
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Изменение 531
Péter Olajos

Предложение за директива
Приложение VIII – Част 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нормите за допустими емисии, които 
са изразени като концентрация на маса 
на кубичен метър (Nm3), се изчисляват 
при температура 273,15 К и налягане 
101,3 kРа и след корекция за 
съдържанието на водна пара в 
отпадъчните газове. 

1. Нормите за допустими емисии, които 
са изразени като концентрация на маса 
на кубичен метър (Nm3), се изчисляват 
при температура 273,15 К и налягане 
101,3 kРа. 

Or. en

Обосновка

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Изменение 532
Péter Olajos

Предложение за директива
Приложение VIII – Част 3 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б)  500 mg/Nm3 средно на час  за 
инсталациите за концентриране на 
отпадъчни киселини  ;

заличава се

Or. en

Обосновка

Посочена в 92/112/ЕИО, пределната стойност от 500 mg/Nm3 за концентрация на 
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киселинни отпадъци никога не е била прилагана в отрасъла и няма яснота относно 
това спрямо кои операции би трябвало да се прилага. В референтния документ за 
НДНТ не е включена съответна гранична стойност.

Изменение 533
Péter Olajos

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да бъдат по-големи от нормите 
за допустими емисии, определени в 
приложения V—VIII, когато е 
приложимо.

Тези норми за допустими емисии обаче 
не може да бъдат по-големи от нормите 
за допустими емисии, определени, 
когато е приложимо, в член 14, 
параграф 1, буква а).
Когато нормите за допустими 
емисии, еквивалентните параметри и 
техническите мерки се определят 
съгласно настоящия параграф, 
мотивите за разрешаване на 
равнищата на емисиите, съгласно 
описанието в референтните 
документи за НДНТ следва да се 
документират и обосноват в 
приложение към условията на 
разрешителното.

Or. en

Обосновка

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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