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* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 
въздух за Европа
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (16477/2006 – C6-0000/2007),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 по предложението на Комисията 
към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0447)2,

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2007),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета и на Комисията.

Обща позиция на Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 15

(15) Съществуващите пределни 
стойности на качеството на въздуха 
следва да останат непроменени. За 
азотния диоксид, бензена и фини 
прахови частици ФПЧ10, обаче, следва 
да се удължи крайният срок за 
постигане съответствие на стойностите 
или да се допусне временно 
изключение от задължението за 
въвеждане на определени пределни 
стойности в случаите, при които в 
определени зони и агломерации, 

(15) В зони и агломерации, където 
условията са особено тежки, следва 
да се удължи крайният срок за 
постигане на съответствие с пределно 
допустимите стойности за качество 
на въздуха или целевите стойности в 
случаите, при които в определени зони 
и агломерации, независимо от 
изпълнението на целесъобразни мерки
за намаляване на замърсяването, 
съществуват остри проблеми, свързани 
със съответствието. Всякакво отлагане 

  
1 Текстове, приети на 26.9.2006 г., P6_TA(2006)0362.
2 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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независимо от изпълнението на 
целесъобразни мерки за намаляване на 
замърсяването, съществуват остри 
проблеми, свързани със съответствието. 
Всякакво отлагане или временно 
изключение за дадена зона или 
агломерация следва да бъде придружено 
от подробен план, подлежащ на оценка 
от страна на Комисията, за да се 
осигури съответствието в 
преразгледаните срокове.

за дадена зона или агломерация следва 
да бъде придружено от подробен план 
или програма, за да се осигури 
съответствието в преразгледаните 
срокове. Още по-важно е държавите-
членки да разполагат с по-голяма 
гъвкавост, ако необходимите 
общностни мерки, които отразяват 
установената цел в Тематичната 
стратегия за замърсяването на 
въздуха за намаляване на емисиите от 
източника, включително и най-малко 
мерките, посочени в приложение 
XVIa, не са влезли в сила до 1 януари 
2010 г., тъй като някои държави-
членки няма да бъдат в състояние да 
спазят пределно допустимите 
стойности без тези мерки, въпреки 
огромните усилия, направени на 
национално ниво.

Обосновка

Reintroducing amendment 7 from first reading.

Изменение 2
Член 6, параграф 2

2. Във всички зони и агломерации, 
където нивото на замърсителите, 
посочени в параграф 1, превишава 
горните оценъчни прагове, определени 
за тези замърсители, се използват 
постоянни измервания за оценяване 
качеството на атмосферния въздух. Тези 
постоянни измервания могат да бъдат 
допълнени с методи на моделиране 
и/или индикативни измервания, за 
получаване на адекватна информация за 
пространственото разпределение на 
качеството на атмосферния въздух.

2. Във всички зони и агломерации, 
където нивото на замърсителите, 
посочени в параграф 1, превишава 
горните оценъчни прагове, определени 
за тези замърсители, се използват
постоянни измервания за оценяване 
качеството на атмосферния въздух. Тези 
постоянни измервания следва да бъдат 
допълнени с методи на моделиране 
и/или индикативни измервания, за 
получаване на адекватна информация за 
пространственото разпределение на 
качеството на атмосферния въздух.

Обосновка

Reintroducing amendment 16 from first reading. The modelling techniques and/or indicative 
measurements should be compulsory, in addition to the fixed measurements. Modelling 
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techniques have a proven track record and make an important contribution to the compilation 
of reliable sets of data on air quality. This is particularly true for data on PM2.5.

Изменение 3
Член 6, параграф 3

3. Във всички зони и агломерации, 
където нивото на замърсителите, 
посочени в параграф 1, е по-ниско от 
горните оценъчни прагове, определени 
за тези замърсители, може да се 
използва комбинация от постоянни 
измервания и методи на моделиране 
и/или индикативни измервания за 
оценяване качеството на атмосферния 
въздух.

3. Във всички зони и агломерации, 
където нивото на замърсителите, 
посочени в параграф 1, е по-ниско от 
горните оценъчни прагове, определени 
за тези замърсители, следва да се 
използва комбинация от постоянни 
измервания и методи на моделиране 
и/или индикативни измервания за 
оценяване качеството на атмосферния 
въздух. 

Обосновка

Reintroducing amendment 17 from first reading. The modelling techniques and/or indicative 
measurements should be compulsory, in addition to the fixed measurements. Modelling 
techniques have a proven track record and make an important contribution to the compilation 
of reliable sets of data on air quality. This is particularly true for data on PM2.5.

Изменение 4
Член 7, параграф 3 a (нов)

3a. Комисията и държавите-членки 
осигуряват еднаквото прилагане на 
критериите за избор на пробоотборни 
точки.

Обосновка

Reintroducing amendment 22 from first reading. Clean air is also a factor for attaining the 
Lisbon objectives (in particular as regards the siting of business, tourism and unlimited 
feeder traffic). A uniform system of locations for sampling points must be ensured. Current 
measurements practice in individual Member States differs too widely and makes it 
impossible to compare measurement results.

Изменение 5
Член 13, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки гарантират, че в 1. Държавите-членки, като вземат 



PE 392.253v01-00 8/21 PR\678604BG.doc

BG

техните зони и агломерации нивата на 
серен диоксид, ФПЧ10, олово и 
въглероден монооксид в атмосферния 
въздух не превишават пределно 
допустимите стойности, посочени в 
приложение ХІ.

предвид раздел А на приложение ІІІ, 
гарантират, че в техните зони и 
агломерации нивата на серен диоксид, 
ФПЧ10, олово и въглероден монооксид в 
атмосферния въздух не превишават 
пределно допустимите стойности, 
посочени в приложение ХІ.

Обосновка

Reintroducing amendment 24 from first reading. On the one hand it is required in the current 
text (Article 13) that limit values (for the protection of human health) must be met by the 
Members States throughout their territory (this means everywhere); on the other hand Annex 
III requires that sampling points directed at the protection of human health should be placed 
where the population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the 
averaging period of the limit values or is generally exposed. Consequently, the areas where 
limit values apply (Article 13) and where compliance is checked and demonstrated by 
measurements (Annex III) are not identical; the assessment regime (at least based on 
monitoring) does not correspond to the areas where limit values apply. This contradiction 
places Member States, the public and the Commission in a very difficult position and is likely 
to give rise to endless lawsuits.

Изменение 6
Член 21, параграф 1

1. Държавите-членки могат да посочат 
зони или агломерации, в които пределно 
допустимите стойности за ФПЧ10 са 
превишени в атмосферния въздух 
поради повторното суспендиране на 
частици при зимното опесъчаване или 
осоляване на пътищата.

1. Държавите-членки могат да посочат 
зони или агломерации, в които пределно 
допустимите стойности за ФПЧ10 са 
превишени в атмосферния въздух 
поради повторното суспендиране на 
частици при зимното опесъчаване, 
осоляване или почистване на 
пътищата, при условие че не са 
засегнати нивата на ФПЧ2.5 .

Обосновка

Reintroducing amendment 25 from first reading. The actual risks are connected with the 
particles of the PM 2.5. In the interval between PM2.5 and PM10, particles mostly deposit on 
the upper airways that are characterized by fast removal mechanisms and therefore do not 
exert long term effects.

Изменение 7
Член 22, параграф 2



PR\678604BG.doc 9/21 PE 392.253v01-00

BG

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

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

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

_____________

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

_____________

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

Обосновка

Reintroducing amendment 81 from first reading.

Изменение 8
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Член 22, параграф 4, алинеи 1 и 2

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

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

Когато Комисията не е изразила 
възражения в рамките на девет месеца
след получаване на уведомлението, 
съответните условия за прилагането на 
параграфи 1 и 2 се считат за 
удовлетворени.

Когато Комисията не е изразила 
възражения в рамките на шест месеца
след получаване на уведомлението, 
съответните условия за прилагането на 
параграфи 1 и 2 се считат за 
удовлетворени.

Обосновка

Reintroducing amendment 81 from first reading.

Изменение 9
Член 23, параграф 1, алинея 3

Тези планове включват най-малко 
информацията, посочена в раздел А на
приложение ХV, и се съобщават на 
Комисията незабавно, но не по-късно 
от две години след края на годината, в 
която е било наблюдавано първото 
превишаване.

Тези планове или програми включват 
най-малко информацията, посочена в 
приложение ХV. Те може да включват 
мерки съгласно член 24.

Обосновка

Reintroducing amendment 32 from first reading. In the interests of simplification, the plans 
and programmes to bring about general reductions in levels of pollutants may, on a 
preventive basis, include measures pursuant to Article 22 to reduce peak concentrations in 
the short term. 
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Information about clean air plans and programmes is already communicated in electronic 
form. The expression 'without delay' is deleted because not every plan is communicated to the 
Commission immediately after it has been drafted. It makes more sense to gather the plans at 
national level initially and forward the information for each year to the Commission in a 
coordinated fashion. This also accords with the practice adopted hitherto. The Commission 
may lay down further details of the communication procedure pursuant to Article 26(2).

Изменение 10
Член 24, параграф 1

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

1. Когато в определена зона или 
агломерация има риск нивата на 
замърсителите в атмосферния въздух
да превишат един или повече от 
пределно допустимите стойности, 
целевите стойности или алармените 
прагове, посочени в приложения VII, XI, 
XII и XIV, държавите-членки изготвят, 
където е необходимо планове за 
действие, съдържащи мерките, които ще 
се предприемат в краткосрочен план, за 
да се намали риска и да се ограничи
продължителността на това явление.

Все пак, когато има риск да бъде 
превишен аларменият праг за озон, 
посочен в раздел Б на приложение ХІІ, 
държавите-членки разработват такива 
краткосрочни планове за действие само 
когато, по тяхно мнение, съществува 
значителна вероятност, като се вземат 
предвид националните географски, 
метеорологични и икономически 
условия, да се намали рискът, 
продължителността или сериозността на 
такова превишаване. При изготвянето 
на такива краткосрочни планове за 
действие държавите-членки вземат 
предвид Решение 2004/279/ЕО.

Все пак, когато има риск да бъде 
превишен аларменият праг за озон, 
посочен в раздел Б на приложение ХІІ, 
държавите-членки разработват такива 
краткосрочни планове за действие само 
когато, по тяхно мнение, съществува 
значителна вероятност, като се вземат 
предвид националните географски, 
метеорологични и икономически 
условия, да се намали рискът, 
продължителността или сериозността на 
такова превишаване. При изготвянето 
на такива краткосрочни планове за
действие държавите-членки вземат 
предвид Решение 2004/279/ЕО.

Обосновка

Reintroducing amendment 35 from first reading. It is not clear why exceptions referred to in 
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subparagraph 2 should apply only to ozone. The provision that short-term action plans must 
be drawn up only if the measures for which they provide can make a significant contribution 
to the improvement of air quality under the given conditions and in the light of the principle of 
proportionality goes without saying.

Изменение 11
Член 24, параграф 2

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

2. Краткосрочните планове за действие, 
упоменати в параграф 1, могат в 
зависимост от отделния случай, да 
предвиждат мерки за контрол с 
доказана ефикасност в краткосрочен 
план и когато е необходимо, за 
преустановяване на дейности, които 
очевидно са отговорни за 
повишаването на риска от 
превишаване на съответните пределно 
допустими стойности, целеви 
стойности, или алармени прагове.
Алинея трета от член 23, параграф 
1, се прилага mutatis mutandis.

Обосновка

Reintroducing amendment 36 from first reading. The measures included in the short term 
action plans must be genuinely effective in the short term. Moreover, in the event that 
activities are to be suspended, the causal relation must be clear. Finally, it is arbitrary to 
mention only motor-vehicle traffic.

Изменение 12
Член 24, параграф 3

3. След като държавите-членки са 
изготвили краткосрочни планове за 
действие, те предоставят на 
обществеността и на подходящи 
организации, като природозащитни 
организации, потребителски 
организации, организации 
представляващи интересите на 
чувствителни групи от населението и
други съответни органи в областта на 
здравеопазването, резултатите от 

3. След като държавите-членки са 
изготвили краткосрочни планове за 
действие, те предоставят на 
обществеността и на подходящи 
организации, като природозащитни 
организации, потребителски 
организации, организации 
представляващи интересите на 
чувствителни групи от населението, 
други съответни органи в областта на 
здравеопазването и съответните 
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проучванията си за приложимостта и 
съдържанието на специфичните 
краткосрочни планове за действие, 
както и информация за осъществяването 
на тези планове.

промишлени федерации, резултатите от 
проучванията си за приложимостта и 
съдържанието на специфичните 
краткосрочни планове за действие, 
както и информация за осъществяването 
на тези планове.

Обосновка

Reintroducing amendment 37 from first reading. The measures provided for in the plans 
mainly relate to transport and, directly or indirectly, economic operations. It is therefore 
important to ensure that the relevant industrial federations are also consulted and informed.

Изменение 13
Член 26, параграф 1, уводна част 

1. Държавите-членки гарантират, че 
обществеността, както и съответните 
организации, като природозащитни 
организации, потребителски 
организации, организации 
представляващи интересите на 
чувствителни групи от населението и
други подходящи организации в 
областта на здравеопазването, се 
информират, адекватно и своевременно 
за следното:

1. Държавите-членки гарантират, че 
обществеността, както и съответните 
организации, като природозащитни 
организации, потребителски 
организации, организации 
представляващи интересите на 
чувствителни групи от населението, 
други подходящи организации в 
областта на здравеопазването и 
съответните промишлени федерации
се информират, адекватно и 
своевременно за следното:

Обосновка

Reintroducing amendment 39 from first reading. The measures provided for in the plans 
mainly relate to transport and, directly or indirectly, economic operations. It is therefore 
important to ensure that the relevant industrial federations are also consulted and informed.

Изменение 14
Член 32, параграф 3

Като част от прегледа, Комисията 
подготвя също така доклад за опита от 
мониторинга на ФПЧ10 и ФПЧ2,5, като 
взема предвид техническия напредък в 
методите за автоматично измерване. 
Ако е целесъобразно, се предлагат нови 
референтни методи за измерване на 

Като част от прегледа, Комисията 
подготвя също така доклад за опита от 
мониторинга на ФПЧ10 и ФПЧ2,5, като 
взема предвид техническия напредък в 
методите за автоматично измерване. 
Ако е целесъобразно, се предлагат нови 
референтни методи за измерване на 
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ФПЧ10 и ФПЧ2,5. ФПЧ10 и ФПЧ2,5. В прегледа, 
Комисията установява дали е 
необходимо да продължава да налага 
пределно допустими стойности за 
ФПЧ10 или те трябва да бъдат 
заменени с пределно допустими 
стойности за ФПЧ2.5.

Обосновка

Reintroducing amendment 64 from first reading. The Directive introduces PM2.5 in addition 
to PM10. If during the review of the Directive it becomes apparent that limit values for PM2.5 
are desirable, the PM10 standard should be abolished. 

Изменение 15
Член 33, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до ....*.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до ....*.

_______________

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

_______________

* Дванадесет месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Reintroducing amendment 44 from the first reading.

Изменение 16
Приложение III, Раздел A, параграф 1a (нов)

1a. Държавите-членки гарантират, 
че стойностите за серен двуокис, 
ФПЧ10, олово и въглероден моноксид 
във въздуха, не превишават пределно 
допустимите стойности, посочени в 
приложение ХІ навсякъде по тяхната 
територия.

Обосновка

Reintroducing amendment 60 from first reading.
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Изменение 17
Приложение III, Раздел A, параграф 2 

2. Съблюдаването на пределно 
допустимите стойности, ориентирани 
към опазване на човешкото здраве, не се 
оценява в следните пунктове за 
мониторинг: 

2. Съблюдаването на пределно 
допустимите стойности, ориентирани 
към опазване на човешкото здраве, не се 
оценява в следните пунктове за 
мониторинг: 

(-а) на всички места, където според 
критериите на настоящото 
приложение, не са разположени 
пробооборотни точки за 
замърсители, за които се прилага 
настоящото приложение;

a) всички пунктове за мониторинг, 
разположени в райони, до които 
обществеността няма достъп и където 
няма населено място;

a) всички пунктове за мониторинг, 
разположени в райони, до които 
обществеността няма достъп или 
райони, които не са населени, или са 
непостоянно заселени;
(аа) в сградите на заводи или 
промишлени инсталации, за които се 
прилагат всички съответни 
разпоредби за здравето и сигурността 
на работното място, и до които 
обществеността няма достъп;

б) на пътното платно на пътища; и 
на разделителните ивици между 
пътища, освен когато обикновено 
съществува достъп за пешеходци до 
разделителната ивица.

б) на пътното платно на пътища; и на 
разделителните ивици между пътища, 
освен когато обикновено съществува 
достъп за пешеходци до 
разделителната ивица;
(ба) в области, където населението не 
е директно или косвено изложено за 
значителен период от време.

Обосновка

Reintroducing amendment 60 from first reading. The new points are intended to make it clear 
that in certain places within a Member State which are not relevant for the exposure of the 
population there is no need to assess the limit values. These include places where the general 
public is not directly or indirectly exposed for a significant period, since Annex III requires 
that sampling points directed at the protection of human health should be sited where the 
population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the averaging 
period of the limit values or is generally exposed. 
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Изменение 18
Приложение XIV, Раздел Б

Обща позиция на Съвета

НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

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

Година, към която 
националната цел 
за ограничаване на 

експозицията трябва 
да бъде спазена

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

2020

Когато ПСЕ за референтната година е 7 µg/m3 или по-малко, целта за ограничаване на 
експозицията е нула. Целта за ограничаване на експозицията е нула също така, когато 
ПСЕ достигне ниво от 7 µg/m3 по всяко време през периода от 2010 до 2020 г., и се 
запази на това ниво или под него.

Изменение, внесено от Парламента

– Цел за ограничаване на експозицията на ПСЕ

към 2010 г.

– Година, 

към 

която 

целта за 

огранича

ване на 

експозиц

ията 

трябва да 

бъде 

спазена

– Първоначална 

концентрация в 

µg/m3

– Цел за 

ограничаване в 

проценти

– 2020
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– < 10 – 0 %

– = 10 – <15 – 10 %

– = 15 – <20 – 15 %

– = 20 – < 25 – 20 %

– >25 – Всички 

необходими мерки 

за постигане на 

целта от 20 μg/m3

Когато ПСЕ за референтната година е 10 µg/m3 или по-малко, целта за ограничаване на 
експозицията е нула. Целта за ограничаване на експозицията е нула също така, когато 
ПСЕ достигне ниво от 7 µg/m3 по всяко време през периода от 2010 до 2020 г., и се 
запази на това ниво или под него.

Обосновка

Reintroducing Amendment 49 from first reading.

Изменение 19
Приложение XIV, Раздел В

Обща позиция на Съвета

Период на 
осредняване

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

1 календарна 
година

25 µg/m3 1 януари 2010 г.

Изменение, внесено от Парламента

Период на 
осредняване

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

1 календарна 
година

20 µg/m3 1 януари 2010 г.
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Обосновка

Reintroducing amendment 50 from first reading.

Изменение 20
Приложение XIV, Раздел Г

Обща позиция на Съвета

Период на осредняване Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение Дата, към която 
пределно 
допустимата 
стойност трябва 
да бъде спазена

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

1 януари 2015 г.

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение, внесено от Парламента

Период на осредняване Пределно 
допустима 
стойност

Допустимо отклонение 
1

Дата, към която 
пределно 
допустимата 
стойност трябва 
да бъде спазена

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

1 януари 2015 г.

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

* датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Reintroducing amendment 50 from first reading.
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Изменение 21
Приложение XVI a (ново)

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ ОТ ИЗТОЧНИКА, 
КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ, 
ЗА ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА 
ПОСТИГНАТ ПРЕДЕЛНО 
ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА 
КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В 
РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СРОКОВЕ
– включване в Директива 96/67/ЕО 
на горивни инсталации с топлинна 
мощност от 20 до 50 мегавата;

– EURO VI за тежкотоварни 
автомобили;
– нови стандарти за 
отоплителните инсталации за 
домашна употреба;
– мерки, координирани на 
общностно ниво, които имат за цел 
да насърчат собствениците на 
кораби да намалят емисиите и/или 
да въведат норми за емисиите, 
изпускани от двигателите на 
кораби на Общността, или да се 
договорят нови норми за емисиите, 
изпускани от двигателите на 
кораби в рамките на 
Международната морска 
организация (ММО).

Обосновка

Reintroducing amendment 84 from first reading.
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EXPLANATORY STATEMENT

I. Analysis of the Council Common Position

On 28 June 2007 under the German Presidency the Council has adopted the Common Position 
(CP) on the Ambient Air Quality Directive. Although there are some differences between the 
European Parliament's first reading and the Council text, almost half of the European 
Parliament's amendments adopted on 26 September 2006 in Strasbourg were taken on board 
either verbatim, in part or in spirit. 

The Council's CP endorses some key amendments originally proposed by the European 
Parliament: 

• A target value for PM2,5 in 2010 that will be replaced by a binding limit value in 
2015;

• the possibility to postpone the attainment of limit values after the entry into force 
of the Directive; 

• the principle that limit values should apply everywhere, but in certain locations 
compliance with limit values should not be assessed.

Apart from these congruencies, there are major differences: The Council does not accept any 
changes to the provisions regarding the existing daily and yearly limit values of PM10 in 
Annex XI and rejects the European Parliament's proposal to link any derogation with the 
adoption of additional Community measures on the sources of pollution.

Furthermore, although there is a clear consensus on the timetable for the introduction of PM2,5 
(target value in 2010, limit value in 2015), the Council opts for a less stringent value of 
25µg/m3 – instead of the 20 µg/m3 proposed by the EP – for both values. On the other 
hand, the Council allows less flexibility – a maximum of only three years after entry into 
force of the directive – to postpone the attainment of the limit values according to Art. 
22 (ex Art. 20).

II. Priorities for the European Parliament's second reading

Your Rapporteur is strongly committed to negotiate a second reading agreement under the 
Portuguese Presidency that ensures the adoption of the Air Quality directive as soon as 
possible but secures the main objective of the Parliament's position: More ambitious target 
and limit values combined with more flexibility, stronger measures at the source and long-
term goals.

PM2,5: The smallest particles have been identified by scientists as those posing a major threat 
to human health. Unlike the coarse fraction (PM10) the smallest particles are emitted almost 
exclusively from anthropogenic sources: Your Rapporteur therefore re-tables the amendments 
related to PM2,5 and the review clause (Amendment 64) and calls to maintain the more 
stringent target and limit value of 20 µg/m3 in 2010 and 2015 respectively (amendments 49 
and 50). Although ambitious, this value should be legally binding and will likely be 
attained in most parts of Europe by 2015. 
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PM10: Your Rapporteur suggest not to re-table the amendments related to the provisions on 
PM10 laid down in Annex XI, both the 33 µg/m3 yearly limit value as well as on the 55 days 
derogation for the daily limit value. Council and Commission do not accept any changes 
of the existing limit values. For both institutions any changes of the status quo are a 
clear "no go" and would most likely lead directly to Conciliation. 

Flexibility: The Member States, especially in the densely populated and industrial regions in 
western and central Europe, have had severe difficulties until the present in implementing the 
directive and attaining the limit values, despite having taken efforts to improve air quality. 

Therefore, more flexibility to attain the limit values is key for those Member States that have 
take all measures at all levels to reduce pollution: Your Rapporteur re-tables in part the 
amendments related to the derogation periods and the postponement of deadlines for 
compliance with the limit values (amendments 7 and 81 of the first reading), but proposes to 
cut down the derogation period from "four plus two" to "three plus two" years in order to 
achieve a compromise with the Council.

Your Rapporteur also stresses the importance of long-term measures and exposure-based
air quality policies. Short-term measures have often not been effective. These measures 
should be voluntary and shall only be taken where they may have a positive effect to reduce 
pollution (amendments 35 and 36). Your Rapporteur also reintroduces the EP text on Annex 
III on the assessment of compliance with the limit values (amendments 24 and 60).

Measures at the source: Pollution must be reduced through compliance with the current 
legislation and new Community measures at the source. Community measures to tackle 
emissions have been delayed, as Euro VI for heavy vehicles or the revision of the NEC-
Directive. The new Annex XVIa should therefore be re-introduced (amendment 84). 

Nevertheless your Rapporteur does not re-table the parts of the text that link the 
derogation periods with the Community measures, rejected by the Council. It is very 
difficult to demonstrate the link between the non entering into force of the Community 
measures with the non attainment of the limit values. 

Other: Furthermore your Rapporteur re-tables various amendments on technical provisions, 
endorsed by the European Parliament in first reading, such as on mandatory modelling 
techniques (amendments 16 and 17); on the uniform application of the criteria for selecting 
sampling points (amendment 22); the diffusion of information to all stakeholders 
(amendments 37 and 39) and the date for Member States to comply with the directive 
(amendment 44) among other provisions.


