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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* 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. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:[...]. 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 предложението за директива  на Европейския парламент и на Съвета 
относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването) (Преработена)

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0844),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0002/2008),

– като взе предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 
година относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 
нормативни актове1

– като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по правни въпроси 
(A6-0000/2008),

A. като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията, въпросното предложение не включва 
никакви съществени изменения, различни от вече съществуващите в предложението 
и като има предвид, че по отношение на кодифицирането на непроменените 
разпоредби от съществуващите текстове, предложението съдържа буквална 
кодификация на тези текстове, без никаква промяна на тяхното съдържание, 

1. одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

                                               
1 ОВ С 77 от 28.03.2002 г., стр.1
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да бъде отчетено развитието на 
най-добрите налични техники или други 
промени, свързани с тези в дадена 
инсталация, условията на 
разрешителното следва да се 
преразглеждат редовно и, когато е 
необходимо, да се актуализират, по-
специално в случай че Комисията 
приема нов или актуализиран 
референтен документ за НДНТ.

(15) За да бъде отчетено развитието на 
най-добрите налични техники или други 
промени, свързани с тези в дадена 
инсталация, условията на 
разрешителното следва да се 
преразглеждат редовно и, когато е 
необходимо, да се актуализират.

Or. de

Обосновка

Твърде кратките срокове при актуализиране на условията на разрешителното и 
свързаното с това осъвременяване или усъвършенстване на инсталацията са в 
противоречие с инвестиционните цикли на операторите.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до влошаване качеството 
на почвата и подземните води. Ето защо 
условията на разрешителното следва да 
включват мониторинг на почвата и 
подземните води, а операторът следва 
да възстанови площадката след 
окончателно прекратяване на 
дейностите.

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
експлоатацията на дадена инсталация 
няма да доведе до съществено 
влошаване качеството на почвата и 
подземните води. Ето защо условията на 
разрешителното следва, доколкото 
това е необходимо и целесъобразно, да 
включват мониторинг на почвата и 
подземните води, както и задължение 
за възстановяване на площадката след 
окончателно прекратяване на 
дейностите в съответствие с 
разпоредбите за поемане на 
отговорност съгласно общностното и 
националното законодателство.
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Or. de

Обосновка

За разлика от водата и въздуха, при почвата се наблюдава незначително 
разпространение на щетите. Процентът на отклоненията при анализите на почвата 
се равнява средно на над 100%, което води до ниска информативна стойност на 
резултатите от мониторинга на почвата. Поради това за постигане на повторяеми 
и надеждни резултати се изисква много често провеждан мониторинг. От своя 
страна, той може да доведе до щети на непропускливите слоеве на подпочвата с 
възможни замърсявания на защитени при други обстоятелства слоеве подземна вода.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) По-специално на Комисията се 
дават правомощия за установяване на 
критерии за предоставяне на 
дерогации от свързаните с най-
добрите налични техники равнища на 
емисиите съгласно референтните 
документи за НДНТ и за определяне 
честотата на периодичния 
мониторинг и съдържанието на 
доклада за базовата линия, както и на 
критериите, които трябва да се 
използват за оценяване на 
екологичния риск. На Комисията 
следва да се предоставят също така 
правомощия за приемане на мерки във 
връзка с развитието и прилагането на 
най-нови техники, за определяне на 
средна норма за допустими емисии на 
серен двуокис в определени случаи, за 
определяне на датата, от която 
следва да започне постоянното 
измерване на емисиите на тежки 
метали, диоксини и фурани във 
въздуха, за установяване на вида и 
формата на информацията, която 
трябва да се предостави от 
държавите-членки на Комисията 
относно изпълнението на 

заличава се
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настоящата директива и 
адаптирането на приложения V—
VIII към научно-техническия прогрес. 
За инсталациите за изгаряне на 
отпадъци или за съвместно изгаряне 
на отпадъци това може да включва 
установяването на критерии за 
разрешаване на дерогации от 
постоянния мониторинг на общото 
количество на емисиите на прах. Тъй 
като тези мерки имат общ характер 
и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива или да я 
допълнят с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат 
приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de
Обосновка

Принципът на субсидиарност следва да бъде спазен. Освен това е от съществено 
значение участието на заинтересованите страни, например експертни лица на 
промишлеността, в процедурите. Техническа експертиза е необходима, с цел 
разработване на технически безупречни и осъществими методи.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 - параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. "промяна в експлоатацията" 
означава такава промяна на 
естеството или функционирането 
или такова разширение на 
инсталация, горивна инсталация, 
инсталация за изгаряне на отпадъци 
или инсталация за съвместно 
изгаряне на отпадъци, която може да 
доведе до последствия за околната 
среда; 
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Or. de

Обосновка

Разграничението между "промяна" и "съществена промяна" се е наложило в 
практиката и поради това следва да бъде запазено.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. "съществена промяна" означава 
такава промяна на естеството, 
функционирането или разширението на 
инсталация или на горивна инсталация, 
инсталация за изгаряне на отпадъци или 
инсталация за съвместно изгаряне на 
отпадъци, която може да доведе до 
значителни отрицателни въздействия 
върху хората или околната среда;

8. "съществена промяна" означава 
такава промяна на експлоатацията, на 
естеството, функционирането или 
разширението на инсталация или на 
горивна инсталация, инсталация за 
изгаряне на отпадъци или инсталация за 
съвместно изгаряне на отпадъци, която 
според органа може да доведе до 
значителни отрицателни въздействия 
върху хората или околната среда;

Or. de

Обосновка

Разграничението между "промяна" и "съществена промяна" се е наложило в 
практиката и поради това следва да бъде запазено. Освен това следва да бъде ясно, че 
органът решава дали става въпрос за съществена промяна или не.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 - параграф 9 - буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) при определянето на най-добрите 
налични техники е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
посочените в Приложение ІІІ 
изисквания.
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Or. de

Обосновка

Наред с референтните документи за НДНТ съществуват и други информации, 
например публикуваните от обществените международни организации, които могат 
да се използват като критерий за  установяване на най-добрата налична информация. 
Заличаването на пасажа от Комисията следва да се отмени.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 - параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. "заинтересована общественост" 
означава обществеността, която е 
засегната или е вероятно да бъде 
засегната, или има интерес от
вземането на решение или 
актуализирането на разрешително или 
условията на  разрешителното; 

12. "заинтересована общественост" 
означава обществеността, която е 
засегната или е вероятно да бъде 
засегната, или има интерес от
вземането на решение или 
актуализирането на разрешително или 
условията на  разрешителното; за 
целите на настоящото определение 
неправителствените организации, 
които подкрепят опазването на 
околната среда и отговарят на 
всички изисквания съгласно 
националното право, се считат за 
заинтересовани;

Or. de

Обосновка

Заличаването от Комисията на последната част от изречението противоречи на 
Конвенцията от Архус и поради това следва да се отмени.
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 - параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. "най-нова техника" означава 
непозната досега техника за 
промишлена дейност, която би могла 
да осигури по-висока обща степен на 
опазване на околната среда или 
реализиране на по-големи икономии, в 
сравнение със съществуващите най-
добри налични техники;

13. "най-нова техника" означава 
непозната досега, промишлено 
доказана техника, която би могла да 
осигури сравнима или по-висока обща 
степен на опазване на околната среда 
или реализиране на сравними или по-
големи икономии, в сравнение със 
съществуващите най-добри налични 
техники;

Or. de

Обосновка

Технологиите трябва да са се доказали при реални условия, тоест при промишлено или 
търговско приложение, тъй като успешното приложение при лабораторни условия 
или пилотни проекти не винаги трябва да е равносилно на задоволителни резултати 
при ежедневна употреба.  Освен това следва да се вземе под внимание и 
приложението на нови технологии, които, в сравнение със съществуващите 
технологии, водят до сравними резултати при опазването на околната среда или 
икономии.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 - параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „доклад за базовата линия“  
означава количествена информация за 
замърсяването на почвата и 
подземните води с опасни вещества;

заличава се

Or. de

Обосновка

Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването е насочена 
към предотвратяване на замърсяването на околната среда. След окончателно 
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затваряне на обекта следва да се прилагат правните разпоредби на държавите-
членки, за да се гарантира, че състоянието на площадката, върху която е 
разположена инсталацията, съответства на бъдещото й използване. В случай че е 
необходимо възстановяване, мерките, свързани с възстановяването, следва да са 
съобразени с бъдещото използване и да се осъществяват въз основа на оценка на 
риска за човешкото здраве и околната среда.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 - параграф 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. "инсталация за изгаряне на 
отпадъци “ означава всяко оборудване 
или техническа единица, стационарна 
или подвижна, предназначена за 
термична обработка на отпадъци, със 
или без оползотворяване на отделената 
при горенето топлина , посредством
изгаряне  чрез окисляване или всеки 
друг процес на термична обработка  , 
при положение че веществата, 
произлизащи от това, биват 
впоследствие изгаряни;

26. "инсталация за изгаряне на 
отпадъци “ означава всяко оборудване 
или техническа единица, стационарна 
или подвижна, предназначена за 
термична обработка на отпадъци, със 
или без оползотворяване на отделената 
при горенето топлина , посредством
изгаряне  чрез окисляване или всяка 
друга термична обработка като 
пиролиза, газообразуване или плазмено 
обработване, при положение че 
веществата, произлизащи от това, биват 
впоследствие изгаряни;

Or. de

Обосновка

Уточняване, че под "термична обработка" се има предвид също така пиролиза, 
газообразуване и плазмено обработване.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Едно разрешително може да се отнася 
до две  или повече инсталации или 
отделни техни части, експлоатирани от 
един и същ оператор на една и съща или 
различни площадки.

2. Едно разрешително може да се отнася 
до една или повече инсталации или 
отделни техни части, експлоатирани от 
един и същ оператор на една и съща 
площадка.
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В случай че разрешителното се 
отнася за една или повече 
инсталации, всяка от тях трябва да 
отговаря на изискванията на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Различните площадки, експлоатирани от един оператор, следва да не се обединяват в 
едно разрешително, тъй като в противен случай могат да възникнат проблеми кой 
орган, издаващ разрешителни, отговаря за съответната площадка. 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две или повече физически или 
юридически лица могат да бъдат 
заедно оператори на инсталация или 
горивна инсталация, инсталация за 
изгаряне на отпадъци или инсталация за 
съвместно изгаряне на отпадъци, или да 
бъдат оператори на различни части 
от инсталациите.

Инсталация или горивна инсталация, 
инсталация за изгаряне на отпадъци или 
инсталация за съвместно изгаряне на 
отпадъци може да бъде експлоатирана 
само от едно отговорно физическо 
или юридическо лице, което е обявено 
пред компетентния орган.

Or. de

Обосновка

Отговорността, по-специално по отношение на задълженията на оператора по 
смисъла на настоящата директива, трябва да бъде ясно разпределена.  В допълнение 
компетентният орган има нужда от отговорно лице за контакт с цел прилагане на 
изискванията на директивата. 
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното поне 
веднъж на дванадесет месеца;

1. операторът предоставя на 
компетентния орган доклад за спазване 
на условията на разрешителното, като 
интервалът между докладите се 
определя в уведомлението за 
предоставяне на разрешително или в 
общите правила със задължителна 
сила, но не е по-дълъг от 36 месеца; 

Or. de

Обосновка

Докладването на годишна база води до административно бреме за операторите, 
както и за органите, без да се постига конкретна полза за околната среда.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаи на нарушение, което 
причинява опасност за човешкото 
здраве или околната среда  , 
експлоатацията на инсталацията или 
горивната инсталация, инсталацията за 
изгаряне на отпадъци или инсталацията 
за съвместно изгаряне на отпадъци  се 
спира до възстановяване на 
съответствието в съответствие с първа 
алинея, буква б).

В случаи на нарушение, което 
причинява непосредствена опасност за 
човешкото здраве или околната среда, 
експлоатацията на инсталацията или 
горивната инсталация, инсталацията за 
изгаряне на отпадъци или инсталацията 
за съвместно изгаряне на отпадъци  се 
спира до възстановяване на 
съответствието в съответствие с първа 
алинея, буква б) или докато бъдат 
взети подходящи мерки за 
отстраняване на причините за 
нарушението.

Or. de
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Обосновка

Създава последователност с други разпоредби за безопасни условия на труд, при 
които спирането на експлоатацията на инсталацията е свързано с непосредственото 
застрашаване на човешкото здраве. Спирането на експлоатацията на инсталацията 
може да има по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда, отколкото 
ремонтни дейности при инсталация в експлоатация.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 12 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. предприемане на необходимите мерки 
за избягване на възможните рискове от 
замърсяване и привеждането на 
площадката, върху която е разположена 
инсталацията, в състоянието, описано 
в член 23, параграфи 2 и 3,  след 
окончателното прекратяване на нейната 
експлоатация.

8. предприемане на необходимите мерки 
за избягване на възможните рискове от 
замърсяване и привеждането на 
площадката, върху която е разположена 
инсталацията, в задоволително 
състояние съгласно разпоредбите на
член 23, параграфи 2 и 3,  след 
окончателното прекратяване на нейната 
експлоатация.

Or. de

Обосновка

Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването е насочена 
към предотвратяване на замърсяването на околната среда. След окончателно 
затваряне на обекта следва да се прилагат  правните разпоредби на държавите-
членки, за да се гарантира, че състоянието на площадката, върху която е 
разположена инсталацията, съответства на бъдещото й използване. В случай че е 
необходимо възстановяване, мерките, свързани с възстановяването следва да са 
съобразени с бъдещото използване и да се осъществяват въз основа на оценка на 
риска за човешкото здраве и околната среда.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) основните алтернативи за к) основните алтернативи за 
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предложените технологии, техники и 
мерки, проучени от заявителя под 
формата на резюме.

предложените технологии, техники и 
мерки, проучени, в случай че е 
уместно, от заявителя под формата на 
резюме.

Or. de

Обосновка

Проучването на алтернативи и тяхното представяне в заявлението за издаване на 
разрешително създава ненужно административно бреме и забавя процедурите по 
подаване на заявления за разрешително.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема референтни 
документи за НДНТ, въз основа на 
резултатите от обмена на информация, 
посочен в член 29.

1. Въз основа на резултатите от обмена 
на информация, посочен в член 29, 
референтните документи за НДНТ 
описват по-специално най-добрите 
налични техники, свързаните с тях 
равнища на емисиите и потреблението 
и мониторинг, мерките за
възстановяването на площадката след 
затваряне на инсталацията, както и 
най-новите техники, като се обръща 
специално внимание на критериите, 
изброени в приложение III. 

2. Тези референтни документи за 
НДНТ описват по-специално най-
добрите налични техники, свързаните с 
тях равнища на емисиите и мониторинг, 
мониторинга на почвата и 
подземните води и възстановяването на 
площадката, както и най-новите 
техники, като се обръща специално 
внимание на критериите, изброени в 
приложение III. Комисията извършва 
преглед и актуализация на 
референтните документи за НДНТ, 
както е уместно.
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1а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4 и член 68, Комисията, след 
приключване на обмена на 
информация съгласно параграф 1, въз 
основа на референтния документ за 
НДНТ, определя мерки за 
ограничаване на емисиите (норми за 
допустими емисии, еквивалентни 
параметри или технически мерки), 
както и изисквания за мониторинг и 
съответствие, като минимални 
изисквания за съответната дейност.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.
Комисията извършва преглед и 
актуализация на тези мерки за 
ограничаване на емисиите, както е 
уместно.
1б. След като е представила на 
комитета съгласно член 69, параграф 
2 проект за мярка, която трябва да се 
предприеме съгласно параграф 2 и е 
определен срок за даване на 
становище съгласно член 5а, параграф 
2, изречение второ от Решение 
1999/468/ЕО, Комисията публикува 
референтния документ за НДНТ. 
1в. Комисията съобразява 
приложение V, части 1 и 2, 
приложение VI, части 3, 4 и 5, 
приложение VII, части 2, 3, 4 и 5, 
както и приложение VIII, части 1 и 3 
чрез определяне на мерки за 
ограничаване на емисиите като 
минимални изисквания въз основа на 
съответните референтни документи 
за НДНТ. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Обменът на информация при изработване на референтните документи за НДНТ 
(Севилски процес) трябва да се запази непроменен.  Но в проекта на Комисията от 
реферетния документ за НДНТ се извеждат задължителни норми за допустими 
емисии, което неизбежно би попречило на готовността на индустрията да се включи 
в процеса.   Затова при определянето на норми, които, в качеството им на европейска 
мрежа за сигурност, в никакъв случай не трябва да бъдат надхвърляни от дадена 
инсталация, се прилага процедура на комитология.  

Изменение 18

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изисквания за осъществяване на 
периодичен мониторинг във връзка с 
опасните вещества, които е 
възможно да бъдат открити на 
площадката, като се вземе предвид 
вероятността от замърсяване на 
почвата и подземните води на 
площадката, на която е разположена 
инсталацията;

заличава се

Or. de

Обосновка

Опазването на подземните води се регулира на ниво право на Общността. 
Опазването на почвата ще бъде обект на правото на Общността и вече е регулирано 
в редица държави-членки. Допълнителни разпоредби относно подземните води и 
почвата водят до нежелано двойно регулиране.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нормите за допустими емисии на 
замърсяващите  вещества се прилагат 
към точката на изпускане на емисиите 
от инсталацията и  при определяне на 
тези норми  не се допуска отчитането на 
евентуалното  им разреждане преди тази 
точка  .

1. При нормални условия нормите за 
допустими емисии на замърсяващите
вещества се прилагат към точката на 
изпускане на емисиите от инсталацията 
и  при определяне на тези норми  не се 
допуска отчитането на евентуалното  им 
разреждане преди тази точка  .

Or. de
Обосновка

Думите "при нормални условия", съдържащи се в настоящия вариант, следва да се 
запазят. Настоящият вариант се е доказал и отчита необходимостта от изключения 
в отделни случаи.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган определя 
нормите за допустими емисии, които 
не надхвърлят равнищата на 
свързаните с най-добрите налични 
техники равнища на емисиите
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Компетентният орган, при отчитане 
на техническото устройство на 
съответната инсталация, нейното 
географско положение и съответните 
условия на местната околна среда,
определя мерки за ограничаване на 
емисиите (норми за допустими емисии, 
еквивалентни параметри или 
технически мерки), както и 
изисквания за мониторинг и 
съответствие по такъв начин, че 
получените равнища на емисиите от 
инсталацията не надхвърлят 
равнищата на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.
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Or. de

Обосновка

Нормите за допустими емисии трябва да се определят от компетентния орган въз 
основа на референтните документи за НДНТ, така че емисиите от инсталацията 
при нормално функциониране да изпълняват изискванията на референтния документ 
за НДНТ. Стойностите съгласно европейската мрежа за сигурност не трябва да 
бъдат нарушавани. С цел техническо унифициране и яснота при нормите за 
допустими емисии, се въвеждат изисквания за мониторинг и съответствие. 

Изменение 21

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, втора 
алинея в определени случай 
компетентният орган може въз основа 
на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
норми за допустими емисии, които 
надхвърлят равнищата на свързаните с 
най-добрите налични техники равнища 
на емисиите съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

3. Чрез дерогация от параграф 2, втора 
алинея в определени случай 
компетентният орган може въз основа 
на оценка на екологичните и 
икономическите разходи и ползи, 
отчитаща техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното 
географско положение и условията на 
местната околна среда, да определи 
мерки за ограничаване на емисиите
(норми за допустими емисии, 
еквивалентни параметри или 
технически мерки), както и 
изисквания за мониторинг и 
съответствие по такъв начин, че 
получените равнища на емисиите от 
инсталацията надхвърлят равнищата
на емисиите, които са свързани с най-
добрите налични техники съгласно 
описанието в референтните документи 
за НДНТ.

Or. de

Обосновка

В изключителни случаи компетентният орган може да определи норми за допустими 
емисии, така че емисиите от инсталацията да надхвърлят равнищата на емисиите, 
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свързани с референтните документи за НДНТ. Стойностите съгласно европейската
мрежа за сигурност не трябва да бъдат нарушавани.

Изменение 22

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 в 
член 14, параграф 2 или в приложения 
V—VIII, когато е приложимо.

Or. de

Обосновка

В изключителни случаи компетентният орган може да определи норми за допустими 
емисии, така че емисиите от инсталацията да надхвърлят равнищата на емисиите, 
свързани с референтните документи за НДНТ. Стойностите съгласно европейската 
мрежа за сигурност не трябва да бъдат нарушавани.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 2 и 3 се прилагат за 
разпространението на животински 
тор — оборски и течен, извън 
площадката на инсталацията, 
посочена в приложение I, точка 6.6. 
Държавите-членки могат да 
включват тези изисквания в мерки, 
които не представляват 
разрешително.

заличава се
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Or. de
Обосновка

Разпоредбите не покриват инсталациите по настоящия параграф.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че
общите правила със задължителна сила 
съдържат норми за допустими емисии 
или еквивалентни параметри или 
технически мерки, които не надхвърлят 
равнищата на свързаните с най-добрите 
налични техники равнища на емисиите
съгласно описанието в референтните 
документи за НДНТ.

Държавите-членки определят 
съдържащите се в общите правила със 
задължителна сила мерки за 
ограничаване на емисиите (норми за 
допустими емисии или еквивалентни 
параметри или технически мерки), 
както и изисквания за мониторинг и 
съответствие по такъв начин, че 
получените равнища на емисиите от 
инсталацията не надхвърлят 
равнищата на емисиите, които са 
свързани с най-добрите налични 
техники съгласно описанието в 
референтните документи за НДНТ.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 16. Позоваване на член 22: правните 
последици от актуализирани референтни документи за НДНТ следва да бъдат 
еднакви в държави, които работят с условия за разрешително, и такива, които 
определят общи правила със задължителна сила.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 

Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
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НДНТ, държавите-членки 
преразглеждат и актуализират 
общите правила със задължителна 
сила за съответните инсталации в 
срок от четири години от датата на 
публикуване, в случай че е необходимо.

НДНТ, се прилага съответно член 22, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 16. Позоваване на член 22: правните 
последици от актуализирани референтни документи за НДНТ следва да бъдат 
еднакви в държави, които работят с условия за разрешително, и такива, които 
определят общи правила със задължителна сила.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган следи или е 
информиран за развитието на най-
добрите налични техники , както и за 
публикуването на нови или ревизирани 
референтни документи за НДНТ.

Държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган следи или е 
информиран за развитието на най-
добрите налични техники , както и за 
публикуването на нови или ревизирани 
референтни документи за НДНТ. 
Комисията гарантира, че 
референтните документи за НДНТ се 
превеждат на всички официални 
езици на Съюза. Документът е на 
разположение едновременно на всички 
органи на съответния официален 
език.

Or. de

Обосновка

Преводът на референтните документи за НДНТ на официалните езици на Съюза е 
предпоставка за тяхното ефективно използване.
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 22 - параграф 3 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията приема нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации в срок от четири години 
от датата на публикуване, в случай че 
е необходимо.

3. Когато Комисията публикува нов или 
актуализиран референтен документ за 
НДНТ, държавите-членки съблюдават за 
това компетентният орган да 
преразгледа и актуализира условията на 
разрешителното за съответните 
инсталации, в случай че е необходимо, в 
решения по отделни случаи, като 
взема предвид инвестиционните 
цикли.

Or. de

Обосновка

На засегнатите предприятия трябва да се гарантира правна сигурност и сигурност 
на планирането.  

Изменение 28

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на развитие  в най-добрите налични 
техники, позволяващи значително 
намаляване на емисиите ;

б) на съществени изменения в най-
добрите налични техники, позволяващи 
значително намаляване на емисиите, без 
да предизвикват несъразмерно високи 
разходи; 

Or. de

Обосновка

Няма смисъл операторите на промишлени инсталации да бъдат принуждавани 
постоянно да правят технически усъвършенствания или осъвременявания, когато 
очакваната полза за околната среда не оправдава положените усилия или може да 
бъде постигната само чрез несъразмерно високи разходи.
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дейността включва 
използването, производството и 
изпускането на опасни вещества, 
свързани с възможността да се
замърсят почвата или подземните 
води на площадката на 
инсталацията, операторът подготвя 
доклад за базовата линия, преди да 
започне експлоатацията на дадена 
инсталация или преди 
актуализирането на разрешителното 
за инсталация. Докладът съдържа 
количествената информация, 
необходима за определяне на 
първоначалното състояние на 
почвата и подземните води.

заличава се

Комисията установява критерии за 
съдържанието на доклада за базовата 
линия.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Опазването на подземните води се регулира на ниво право на Общността. 
Опазването на почвата ще бъде обект на правото на Общността и вече е регулирано 
в редица държави-членки. Допълнителни разпоредби относно подземните води и 
почвата водят до нежелано двойно регулиране. Изискването за доклад за 
състоянието на почвата натоварва оператора на инсталацията с разходи, без да има 
полза за околната среда. На инсталации, в които се борави с опасни вещества, и без 
това трябва, в рамките на действащите разпоредби, да бъде правен мониторинг. 
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води в сравнение с 
първоначалното състояние, 
установено в доклада за базовата 
линия, посочен в параграф 2,
операторът възстановява 
площадката и възвръща 
първоначалното й състояние.

3. След прекратяване на експлоатацията 
операторът прави оценка на състоянието 
на замърсяване на почвата и подземните 
води с опасни вещества. В случай че 
инсталацията е причинила замърсяване 
с опасни вещества на почвата и 
подземните води, компетентният 
орган гарантира съгласно 
съответните разпоредби на 
националното право и правото на 
Европейската общност, че 
площадката не представлява 
значителен риск за човешкото здраве 
и околната среда.   Целта на 
възстановяване се определя съгласно 
метод, основан на риска, като се 
вземе предвид планираното бъдещо 
използване на парцела, който трябва 
да бъде възстановен.   

Or. de

Обосновка

Възстановяването на почвата следва да се осъществява съгласно метод, основан на 
риска, и да включва бъдещото използване на парцела.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 23 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че от оператора не се 
изисква да подготви доклада за 
базовата линия, посочен в параграф 2, 
той взема необходимите мерки след 

заличава се
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окончателното прекратяване на 
експлоатацията да гарантира, че 
площадката не представлява 
значителен риск за човешкото здраве 
и околната среда.

Or. de

Обосновка

Член 23, параграф 4 се комбинира с член 23, параграф 3.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Представяне на доклади за спазване 

на условията
Докладът за спазване на 
изискванията, посочен в член 8, точка 
1, включва сравнение между 
експлоатацията на инсталацията, 
включително равнището на 
емисиите, и най-добрите налични 
техники съгласно референтните 
документи за НДНТ.

Or. de

Обосновка

Член 8, параграф 3 и член 24 си противоречат. Член 8 поставя изискване за доклад за 
спазване на условията на разрешителното, член 24 предвижда за същия доклад 
сравнение между експлоатацията на инсталацията и референтните документи за 
НДНТ. При това единствено условията на разрешителното са от пряко значение за 
оператора, само те могат да представляват основа за евентуални санкции.  
Сравнение, което излиза от тези рамки, няма правна стойност.   
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 25 - параграф 4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на дванадесет 
месеца за всяка инсталация, освен ако 
не се основават на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

Тези програми включват поне едно 
посещение на място на 36 месеца за 
всяка инсталация, освен ако не се 
основават на системна оценка на 
екологичния риск на съответните 
конкретни инсталации.

Or. de

Обосновка

Изискването за ежегодни инспекции е прекалено, тъй като тук става въпрос за 
задължения, сравними със задълженията по директивата Seveso II. Екологичният 
риск зависи от конкретната инсталация, местоположението й и географските 
дадености. Оценката и управлението на тези рискове следва да бъдат предоставени 
на държавите-членки. В директивата следва да бъдат взети предвид 
съществуващите европейски програми за управление на околната среда.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 25 - параграф 4 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява критерии за 
оценката на екологичния риск.

Съгласно тези програми, участието 
на оператора в Схемата на 
Общността по управление на 
околната среда и одитиране 
(СОУОСО) съгласно Регламент 
761/2001 или прилагането на 
еквивалентни схеми по управление на 
околната среда водят до намаляване 
на честотата на инспекциите за 
оператора.

Or. de
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Обосновка

Изискването за ежегодни инспекции е прекалено, тъй като тук става въпрос за 
задължения, сравними със задълженията по директивата Seveso II. Екологичният 
риск зависи от конкретната инсталация, местоположението й и географските 
дадености. Оценката и управлението на тези рискове следва да бъдат предоставени 
на държавите-членки. В директивата следва да бъдат взети предвид 
съществуващите европейски програми за управление на околната среда.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 25 - параграф 4 - алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Резултатите от екологичния одит 
съгласно член 3, параграф 2 на 
Регламент 761/2001 или одит за 
съответствие съгласно изискванията 
на схеми за управление на околната 
среда се считат за одит съгласно 
параграф 5 на настоящия член.

Or. de

Обосновка

Изискването за ежегодни инспекции е прекалено, тъй като тук става въпрос за 
задължения, сравними със задълженията по директивата Seveso II. Екологичният 
риск зависи от конкретната инсталация, местоположението й и географските 
дадености. Оценката и управлението на тези рискове следва да бъдат предоставени 
на държавите-членки. В директивата следва да бъдат взети предвид 
съществуващите европейски програми за управление на околната среда.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 25 - параграф 7 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответният оператор се уведомява за 
доклада, който става обществено 
достояние в срок от два месеца след 
провеждане на инспекцията.

Съответният оператор се уведомява за 
доклада в срок от два месеца.
Компетентният орган прави 
потвърдения доклад обществено 
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достояние в срок от дванадесет месеца 
след провеждане на инспекцията.

Or. de

Обосновка

Съгласно Конвенцията от Архус обществеността получава важни за околната среда 
информации. Все пак следва да се предвиди срок за консултации преди публикуване на 
доклада.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 26 - параграф 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приемане на общи правила със 
задължителна сила съгласно членове 
7 и 18.

заличава се

Or. de

Обосновка

Разпоредбата не е предвидена в Конвенцията от Архус или в разпоредби на ЕО за 
нейното прилагане.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1, букви а) и б) не се 
прилагат, в случай че са спазени 
всички долупосочени условия:

заличава се

а) новата инсталация или 
съществена промяна е предмет на 
Директива 85/337/ЕИО;
б) общите правила със задължителна 
сила обхващат всички необходими 
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условия на разрешителното;
в) за да се спази член 19, не е 
необходимо да се налагат никакви по-
стриктни изисквания.

Or. de

Обосновка

Предвидените изключения относно достъпа до информация и общественото участие 
в процедурата за издаване на разрешителни не са предвидени нито в Конвенцията от 
Архус, нито в разпоредби на ЕО за нейното прилагане.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 26 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане или актуализиране на 
разрешително или за приемане или 
актуализиране на общи правила със 
задължителна сила, компетентният 
орган прави обществено достояние
следната информация:

3. Когато е взето решение за издаване, 
преразглеждане, компетентният орган 
прави обществено достояние  следната 
информация:

Or. de

Обосновка

Разпоредбата не е предвидена в Конвенцията от Архус или в разпоредби на ЕО за 
нейното прилагане.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 26 - параграф 3 - буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) начина, по който са определени 
включените в разрешителното или 

д) начина, по който са определени 
включените в разрешителното норми за 
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общите правила със задължителна 
сила норми за допустими емисии във 
връзка с най-добрите налични техники и 
свързаните с тях равнища на емисиите 
съгласно референтните документи за 
НДНТ;

допустими емисии във връзка с най-
добрите налични техники и свързаните с 
тях равнища на емисиите съгласно 
референтните документи за НДНТ;

Or. de

Обосновка

Разпоредбата не е предвидена в Конвенцията от Архус или в разпоредби на ЕО за 
нейното прилагане.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 26 - параграф 3 - буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) резултата от преразглеждането на
общите правила със задължителна 
сила съгласно член 18, параграф 3 и от
разрешителните съгласно член 22, 
параграфи 1, 3 и 4;

ж) резултата от преразглеждането на 
разрешителните съгласно член 22, 
параграфи 1, 3 и 4;

Or. de

Обосновка

Разпоредбата не е предвидена в Конвенцията от Архус или в разпоредби на ЕО за 
нейното прилагане.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 29 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) характерните за инсталациите 
показатели, свързани с емисиите, 
замърсяването, потреблението и 
естеството на суровините, използването 

а) характерните за инсталациите 
показатели, свързани с емисиите, 
свързани с НДНТ, замърсяването, 
потреблението и естеството на 
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на енергия или образуването на 
отпадъци;

суровините, използването на енергия 
или образуването на отпадъци;

Or. de

Обосновка

Към резултатите от обмена на инфомация спада описание на най-добрите налични 
техники, първоначалната формулировка от Директива 96/61/ЕО (Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), а по този начин и  
установеният обмен на информация (Севилски процес) трябва да се запази. 

Изменение 43

Предложение за директива
Член 29 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използваните  техники, свързания с 
тях мониторинг и новостите в тях.

б) най-добрите налични използвани
техники, свързания с тях мониторинг и 
новостите в тях.

Or. de

Обосновка

Към резултатите от обмена на инфомация спада описание на най-добрите налични 
техники, първоначалната формулировка от Директива 96/61/ЕО (Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), а по този начин и  
установеният обмен на информация (Севилски процес) трябва да се запази. 

Изменение 44

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията организира обмен на 
информация с  държавите-членки, 
съответните промишлени сектори  . и 
неправителствените организации, 

Комисията организира обмен на 
информация с  държавите-членки, 
съответните промишлени сектори  . и 
неправителствените организации, 
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съдействащи за опазването на околната 
среда, във връзка със:

съдействащи за опазването на околната 
среда, във връзка със:

а) характерните за инсталациите 
показатели, свързани с емисиите, 
замърсяването, потреблението и 
естеството на суровините, използването 
на енергия или образуването на 
отпадъци;

а) характерните за инсталациите 
показатели, свързани с емисиите, 
свързани с НДНТ, замърсяването, 
потреблението и естеството на 
суровините, използването на енергия 
или образуването на отпадъци;

б) използваните  техники, свързания с 
тях мониторинг и новостите в тях.

б) най-добрите налични използвани
техники, свързания с тях мониторинг и 
новостите в тях.

Or. de

Обосновка

Към резултатите от обмена на инфомация спада описание на най-добрите налични 
техники, първоначалната формулировка от Директива 96/61/ЕО (Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), а по този начин и  
установеният обмен на информация (Севилски процес) трябва да се запази. 

Изменение 45

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават стимули за 
това операторите да разработват и 
прилагат най-нови техники.

Държавите членки създават стимули за 
това операторите да разработват и 
прилагат най-нови техники.

За целите на първата алинея 
Комисията приема мерки за 
определяне на:
а) вида на промишлените дейности, 
при които трябва приоритетно да се 
разработят и приложат най-нови 
техники;
б) примерни цели за държавите-
членки, свързани с разработването и 
прилагането на най-нови техники;
в) инструменти за оценяване на 
напредъка, постигнат в 
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разработването и прилагането на 
най-нови техники.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването Й. се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Насърчаването на разработването и прилагането на най-нови техники не следва да са 
предмет на законодателството за издаване на разрешителни за инсталации. 
Разпоредби, отнасящи се до подхода на държавите спрямо научноизследователската 
и развойната дейност, нарушават принципа на субсидиарност.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 31 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) инсталации за изгаряне

Or. de

Обосновка

Изключението относно инсталациите за изгаряне е необходимо, тъй като най-вече 
тези инсталации не могат да спазват нормите за допустими емисии в съответствие 
с Приложение V (особено за азотните окиси). Техническото адаптиране би било 
несъразмерно, тъй като разходите надвишават очакваните ползи по отношение на 
околната среда.
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Когато отпадъчни газове на две или 
повече горивни инсталации се изпускат 
през общ комин, съвкупността от тези 
инсталации се счита за една-единствена 
горивна инсталация и техният капацитет 
се сумира.

(1) Когато отпадъчни газове на две или 
повече горивни инсталации могат да се 
изпускат през общ комин, при 
отчитане на технически и 
икономически фактори, съвкупността 
от тези инсталации се счита за една-
единствена горивна инсталация и 
техният капацитет се сумира.

Or. de

Обосновка

Изрично уточняване, текстът на предложението на Комисията би могъл да позволи 
заобикалянето на правилата, като се построи един комин за всяка инсталация.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 43 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) От момента, в който пригодните 
техники за измерване бъдат на 
разположение в Общността, 
Комисията определя датата, от 
която трябва да бъдат осъществявани 
постоянни измервания за емисиите на 
тежки метали, диоксини и фурани в 
атмосферата  .

(5) От момента, в който пригодните 
техники за измерване бъдат 
стандартизирани в Общността, 
компетентният орган определя в 
уведомлението за издаване на 
разрешително дали трябва да бъдат 
осъществявани постоянни измервания 
за емисиите на тежки метали, диоксини 
и фурани в атмосферата  .

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.
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Or. de

Обосновка

Стандартизираните техники за измерване гарантират съпоставимостта на 
резултатите от измерванията и приложимостта на нормите за допустими емисии.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на най-добрите налични 
техники Комисията адаптира части 3 
и 4 от приложение V, части 1, 2, 6, 7 и 8 
от приложение VI, части 1, 5, 6, 7 и 8 от 
приложение VII и части 2 и 4 от 
приложение VIII към научно-
техническия прогрес.

Въз основа на обмена на информация, 
съгласно член 29 Комисията може да 
представи подходящи предложения 
на Европейския парламент и на 
Съвета във връзка с адаптирането на 
части 3 и 4 от приложение V, части 1, 2, 
6, 7 и 8 от приложение VI, части 1, 5, 6, 
7 и 8 от приложение VII и части 2 и 4 от 
приложение VIII към научно-
техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
69, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Адаптирането на приложенията следва да подлежи на демократично легитимния 
контрол на Европейския парламент и на Съвета.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 69 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69а
При изготвянето на разпоредбите за 
прилагане и измененията на части от 
директивата Комисията включва, 
наред с другото, участващите в 
информационния обмен 
заинтересовани страни съгласно член 
29. Становищата се изпращат на 
комитета, посочен в член 69, 
параграф 1. Комисията докладва 
относно становищата, които 
получава.

Or. de

Обосновка

Обменът на информация със заинтересованите страни е от съществено значение за 
директивата и трябва да бъде запазен, когато решенията се вземат с процедура на 
комитология.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 69 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69б
Предложенията за вземане на 
решения от комитета, посочен в член 
69, параграф 1, подлежат на оценка 
на въздействието.

Or. de
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Обосновка

Оценката на въздействието е необходима с цел своевременно да се установят 
несъразмерни усилия в резултат на решения, взети с процедура на комитология.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 73 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По отношение на инсталации, 
посочени в приложение I, в точки 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1—2.4, точка 2.5, букви а) и 
б), точки 2.6, 3, 4.1—4.6, 5.1, 5.2, 
точка 5.3, букви а) и б), точка 5.4, 
точка 6.1, букви а) и б), точки 6.2—6.5, 
точка 6.6, букви б) и в), точки 6.7 и 6.8, 
както и по отношение на инсталации, 
посочени в точка 1.1 с номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 МW и на инсталации, 
посочени в буква а) от точка 6.6 с 
повече от 40 000 места за птици, които 
са в експлоатация и притежават 
разрешително или са подали пълно 
заявление за получаване на 
разрешително преди посочената в 
член 71, параграф 1 дата, при условие че 
посочените инсталации са пуснати в 
експлоатация не по-късно от една 
година след тази дата, държавите-
членки прилагат законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, приети в съответствие с 
член 71, параграф 1, считано от 
[ден/месец/година (напр. 1 януари 
2014 г., т.е. 3 години след влизане в 
сила)].

(1) По отношение на инсталации, 
посочени в приложение I, в точки 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1—2.4, точка 2.5, букви а) и 
б), точки 2.6, 3, 4.1—4.6, 5.1, 5.2, 
точка 5.3, букви а) и б), точка 5.4, 
точка 6.1, букви а) и б), точки 6.2—6.5, 
точка 6.6, букви б) и в), точки 6.7 и 6.8, 
както и по отношение на инсталации, 
посочени в точка 1.1 с номинална 
входяща топлинна мощност по-голяма 
или равна на 50 МW и на инсталации, 
посочени в буква а) от точка 6.6 с 
повече от 40 000 места за птици, които 
са в експлоатация и притежават 
разрешително или са подали пълно 
заявление за получаване на 
разрешително преди посочената в 
член 71, параграф 1 дата, при условие че 
посочените инсталации са пуснати в 
експлоатация не по-късно от една 
година след тази дата, държавите-
членки прилагат законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, приети в съответствие с 
член 71, параграф 1, считано най-късно 
от [ден/месец/година (напр. 1 януари 
2016 г., т.е. 5 години след влизане в 
сила)].

За инсталации, които към датата на 
влизане в сила отговарят на 
изискванията на директивите, 
посочени в член 72, се прилага 
посочения в параграф 2 срок.

Or. de



PE407.661v01-00 40/45 PR\725932BG.doc

BG

Обосновка

Сроковете за транспониране в националното право следва да се диференцират с цел 
да се отчита постигнатото въздействие чрез транспонирането, както и 
необходимите разходи.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 73 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По отношение на инсталации, 
посочени в приложение I, в буква в) от 
точка 2.5, букви в), г) и д) от точка 5.3, 
буква в) от точка 6.1, точки 6.9 и 6.10, 
както и по отношение на инсталации, 
посочени в точка 1.1 с номинална 
входяща топлинна мощност по-малка от 
50 МW и на инсталации, посочени в 
буква а) от точка 6.6 с по-малко от 
40 000 места за птици, и които са в 
експлоатация преди посочената в 
член 71, параграф 1 дата, държавите-
членки прилагат законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, приети в съответствие с 
член 71, параграф 1, считано от 
[ден/месец/година (напр. 1 юни 2015 г., 
т.е. 4,5 години след влизане в сила)].

(2) По отношение на инсталации, 
посочени в приложение I, в буква в) от 
точка 2.5, букви в), г) и д) от точка 5.3, 
буква в) от точка 6.1, точки 6.9 и 6.10, 
както и по отношение на инсталации,
посочени в точка 1.1 с номинална 
входяща топлинна мощност по-малка от 
50 МW и на инсталации, посочени в 
буква а) от точка 6.6 с по-малко от 
40 000 места за птици, и които са в 
експлоатация преди посочената в 
член 71, параграф 1 дата, държавите-
членки прилагат законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, приети в съответствие с 
член 71, параграф 1, считано най-късно 
от [ден/месец/година (напр. 1 юли 2017 
г., т.е. 6,5 години след влизане в сила)].

Or. de

Обосновка

Сроковете за транспониране в националното право следва да се диференцират с цел 
да се отчита постигнатото въздействие чрез транспонирането, както и 
необходимите разходи. Инсталации, които при влизането в сила се експлоатират в 
съответствие с правните норми, допринасят в по-малка степен за замърсяването на 
околната среда и отчитат по-добро функциониране на по-ранен етап.
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Изменение 54

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изгаряне на горива  в инсталации с 
обща  номинална входяща  топлинна 
мощност, равна или по-голяма от 20 
MW.

Изгаряне на горива  в инсталации с 
обща  номинална входяща  топлинна 
мощност, равна или по-голяма от 50 
MW.

Or. de

Обосновка

Директивата за КПКЗ има за цел да обхване промишлени дейности, които са от 
особено значение за околната среда. Понижаването на праговите стойности при 
функционирането не е оправдано спрямо тази цел и води до натоварвания, които не 
съответстват на очакваните ползи по отношение на околната среда.

Изменение 55

Предложение за директива
Приложение I – параграф 6.6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) 40000 места за птици;

Or. de

Обосновка

Директивата за КПКЗ има за цел да обхване промишлени дейности, които са от 
особено значение за околната среда. Намаляването на броя на местата за животни 
не е оправдано по отношение на тази цел и води до несъразмерни изисквания в тази 
област за селското стопанство.
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Изменение 56

Предложение за директива
Приложение III – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Информация, публикувана от 
Комисията – по силата на член 16, 
параграф 2 или от международни 
публични организации.

Or. de

Обосновка

При определянето на най-добрите налични техники следва да се отчете 
информацията, публикувана от международни публични организации. 
Формулировката на съществуващия текст следва да се запази.

Изменение 57

Предложение за директива
Приложение V – дял I – параграф 1 – алинея 2 а (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 
нивото на десулфуризация от поне 60 
% при инсталации с номинална 
топлинна мощност по-малка или 
равна на 100 MWth, а при инсталации 
с мощност над 100 MWth и не повече 
от 300 MWth – допустими стойности 
на емисията от 400 mg/Nm3 и ниво на 
десулфуризация от поне 95 %.

Or. de
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Обосновка

При високо естествено съдържание на сяра в местните въглища, следва да е 
възможно, както съгласно действащите правила, да се определи по-амбициозно 
минимално ниво на десулфуризация, тъй като нормите за допустими емисии не могат 
да бъдат спазени. Правилата са от несъществено значение за емисиите на серен 
двуокис (SO2) в Общността, но са от голямо икономическо значение за съответните 
региони.

Изменение 58

Предложение за директива
Приложение V – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато горепосочените пределно 
допустими стойности на емисиите 
не могат да бъдат достигнати 
поради характеристиките на 
горивото, се постига допустима 
стойност на нивото на серния 
двуокис от 300 mg/Nm3 или ниво на 
десулфуризация от поне 92 % при 
инсталации с номинална топлинна 
мощност по-малка или равна на 300 
MWth . При инсталации с номинална 
топлинна мощност от над 300 MWth 
се прилага ниво на десулфуризация от 
поне 95 % заедно с максимално 
допустима пределна стойност на 
емисиите от 400 mg/Nm3.

Or. de

Обосновка

При високо естествено съдържание на сяра в местните въглища, следва да е 
възможно, както съгласно действащите правила, да се определи по-амбициозно 
минимално ниво на десулфуризация, тъй като нормите за допустими емисии не могат 
да бъдат спазени. Правилата са от несъществено значение за емисиите на серен 
двуокис (SO2) в Общността, но са от голямо икономическо значение за съответните 
региони.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Опазване на околната среда чрез комплексен подход при издаването на 
разрешителни за инсталации
Целта на предложението за директива е преразглеждането и обединяването в единен 
текст на седем различни директиви, свързани с емисиите от промишлеността.

Законодателният процес засяга 52 000 промишлени инсталации в Европа, които отделят 
голям дял от емисиите на замърсяващи вещества в Европа и допринасят за 
неизпълнението на целите в Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха.

Предложението на Комисията предвижда комплексен подход с цел да се включат 
аспекти на околната среда по възможно най-широк и балансиран начин при издаването 
на разрешителни за инсталации. Целта е ефективно ограничаване на емисиите чрез най-
добри налични техники (НДНТ), чието използване, по тази причина, трябва да се 
наложи по по-последователен начин отколкото досега. Нарушаването на конкуренцията 
на територията на Общността, причинено от несъответствия при прилагането на 
действащото законодателство, трябва същевременно да бъде отстранено.

Докладчикът подкрепя стратегията на Комисията. Комплексният подход се приветства, 
а така също и по-строгото прилагане на най-добрите налични техники. Измененията 
имат за цел да гарантират и засилят инструментите на директивата срещу неправилно 
тълкуване, да опростят прилагането, както и да премахнат ненужната административна 
тежест. 

Европейска мрежа за сигурност

Целта на първото основно изменение е да се запази плодотворния обмен на 
информация между заинтересованите страни като промишлеността и 
неправителствените организации ("Севилски процес") за описание на най-добрите 
налични техники в досегашната му форма. Резултатът от този процес и в бъдеще трябва 
да бъде съставянето на референтен документ за НДНТ.

Подкрепя се въвеждането на норми за допустими емисии със задължителна правна 
сила. Предложението на Комисията предвижда нормите за допустими емисии да се 
определят директно въз основа на референтните документи за НДНТ. Това не е 
приложимо на практика и би довело до нежелано политическо въздействие върху 
Севилския процес. По тази причина второто основно изменение, което докладчикът 
предлага, предвижда на комитет по комитология, подлежащ на парламентарен контрол, 
да се възложи определянето на мерки за ограничаване на емисиите под формата на 
минимални изисквания. Минималните изисквания изграждат Европейска система за 
сигурност и не могат да бъдат нарушавани от нито една инсталация.

На равнище компетентни органи на място се предвиждат мерки за ограничаване на 
емисиите за конкретни инсталации, които водят до емисии, отговарящи, в средни 
стойности, на изискванията на референтните документи за НДНТ, с възможност за 
гъвкавост, за да могат да се отчетат конкретните обстоятелства по съответен начин. По 
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този начин ще се разреши проблемът с пиковите стойности на емисиите, регистрирани 
при нормалното функциониране на всяка инсталация, които могат да превишават 
свързаните с описаните от НДНТ емисии, като например при пускането в експлоатация 
на дадена инсталация. Въпреки това в никакъв случай пределните стойности, наложени 
от Европейската мрежа за сигурност, не могат да бъдат нарушавани. 

Настоящото предложение постига баланс, от една страна, по отношение на създаването 
на европейски стандарти при издаването на разрешителни за промишлени инсталации, 
а от друга – по отношение на предоставянето на държавите-членки на извънредно 
необходимата възможност за решения с цел да се отчитат техническите характеристики 
на съответната инсталация, нейното географско положение и местните условия на 
околната среда. 

Ограничаване на административната тежест

Намаляването на бюрокрацията, наред с другото, е една от целите на Комисията при 
преразглеждането на директивите и то се подкрепя напълно от докладчика. В тази 
връзка редица изменения трябва още повече да подобрят преразглеждането, като към 
тях се отнася придаването на по-голяма гъвкавост на строги разпоредби, отнасящи се 
до инспектиране на инсталациите и задължението на операторите да представят 
доклади за спазването на условията за издаване на разрешителни. По-голяма гъвкавост 
в тази област ще е от полза, не на последно място, и за компетентните органи, които ще 
могат да използват капацитета си там, където е необходимо, като например при 
инсталации, които по отношение на опазването на околната среда изискват неотложна 
проверка.

Освен това докладчикът внася изменения, целящи засилването на ролята на 
Парламента във връзка с бъдещи изменения на несъществени части от директивата, 
като при решенията на Комисията се гарантира, че външните експертни мнения са 
отчетени по съответен начин, както и че се гарантира прозрачността на икономическите 
последици от решенията.

Разширяването на приложното поле на директивата, напротив, трябва да се отмени, 
когато очакваните ползи по отношение на околната среда не оправдават разходите. 
Същото важи и за подробните разпоредби, отнасящи се до опазването на почвата и 
подпочвените води, които вече са регулирани на общностно или национално равнище.
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