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Изменение 26
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Установено е, че непрекъснатите 
емисии на озоноразрушаващи вещества 
при настоящите нива продължава да 
причинява значително увреждане на 
озоновия слой. Нарушаването на 
озоновия слой в Южното полукълбо 
достигна безпрецедентни нива през 
1998 г. По време на три от четирите 
последни пролетни сезона беше 
констатирано сериозно нарушаване на 
озона над района на Арктика. 
Съществуват убедителни доказателства 
за намаляване на количествата на 
озоноразрушаващи вещества в 
атмосферата и се наблюдават някои 
ранни признаци на възстановяване на 
стратосферния озон. Възстановяването 
на озоновия слой до равнището на 
концентрация отпреди 1980 г. обаче не 
се очаква да бъде постигнато преди 
средата на 21-и век. Увеличената 
радиация от UV-B лъчи в резултат на 
разрушаването  на озоновия слой 
следователно остава  значителна 
заплаха за здравето и околната среда. 
По тази причина следва да се вземат 
допълнителни ефективни мерки за 
защита на здравето на човека и околната 
среда от вредните последици, 
произтичащи от такива емисии, както и 
за избягване на риска от допълнително 
отлагане на възстановяването на 
озоновия слой  .

(2) Установено е, че непрекъснатите 
емисии на озоноразрушаващи вещества 
при настоящите нива продължава да 
причинява значително увреждане на 
озоновия слой. Нарушаването на 
озоновия слой в Южното полукълбо 
достигна безпрецедентни нива през 
1998 г. По време на три от четирите 
последни пролетни сезона беше 
констатирано сериозно нарушаване на 
озона над района на Арктика. 
Съществуват убедителни доказателства 
за намаляване на количествата на 
озоноразрушаващи вещества в 
атмосферата и се наблюдават някои 
ранни признаци на възстановяване на 
стратосферния озон. Възстановяването 
на озоновия слой до равнището на 
концентрация отпреди 1980 г. обаче не 
се очаква да бъде постигнато преди 
средата на 21-и век. Увеличената 
радиация от UV-B лъчи в резултат на 
разрушаването  на озоновия слой 
следователно остава  значителна 
заплаха за здравето и околната среда. В 
същото време тези вещества 
притежават висок потенциал за 
глобално затопляне и са фактори, 
които допринасят за повишаване на 
температурата на планетата. По 
тази причина следва да се вземат 
допълнителни ефективни мерки за 
защита на здравето на човека и околната 
среда от вредните последици, 
произтичащи от такива емисии, както и 
за избягване на риска от допълнително 
отлагане на възстановяването на 
озоновия слой  .

Or. el
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Обосновка

Освен химическите свойства, които причиняват разрушаването на озоновия слой, 
тези субстанции притежават също така висок потенциал за глобално затопляне и 
поради това могат да предизвикат повишаване на температурата на планетата.

Изменение 27
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Много озоноразрушаващи 
вещества (ОРВ) са парникови газове, 
но не са контролирани съгласно 
Рамковата конвенция на 
Обединените нации по изменение на 
климата и нейния Протокол от 
Киото, тъй като се допуска, че в 
рамките на Монреалския протокол 
поетапно ще бъде спряно 
разпространението на ОРВ. Въпреки 
напредъка, постигнат в рамките на 
Протокола, задачата за поетапно 
спиране на разпространението на 
ОРВ все още трябва да бъде изпълнена 
в Европейския съюз и в глобален 
мащаб. Поради това е желателно да 
се сведе до минимум и да се 
преустанови производството и 
употребата на ОРВ, когато са налице 
технически осъществими 
алтернативи.

Or. en
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Изменение 28
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 2037/2000  производството и 
пускането на пазара  на 
хлорофлуоровъглеводороди, други 
напълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, халони, 
тетрахлорoметан, 1,1,1-трихлороетан, 
ненапълно халогенирани 
бромофлуоровъглеводороди
бромохлорометан и метилбромид са
преустановени. 

(8) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 2037/2000  производството и 
пускането на пазара  на 
хлорофлуоровъглеводороди, други 
напълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, халони, 
тетрахлорoметан, 1,1,1-трихлороетан, 
ненапълно халогенирани 
бромофлуоровъглеводороди
бромохлорометан и метилбромид са
преустановени и по този начин 
производството и пускането на 
пазара на тези вещества, както и на 
продукти и оборудване, съдържащи 
тези вещества, е забранено. Сега също 
така е целесъобразно постепенно да 
се забрани употребата на тези 
вещества, както и на продукти и 
оборудване, съдържащи такива 
вещества.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 1.

Една от най-големите заплахи за озоновия слой са озоноразрушаващите вещества, 
които вече са произведени. За да се ограничи озоноразрушаващия (и парниковия) 
ефект, е важно употребата на посочените озоноразрушаващи вещества да бъде 
ограничена доколкото е възможно. Необходими са инициативи за намаляване на 
зависимостта, особено от халоните, както и опити за събиране и безопасно 
унищожение на химикалите. Това вече беше споменато в увода.
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Изменение 29
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва също да се контролира
употребата на метилбромид за 
карантина и обработка на пратки преди 
износ.  Средните равнища на 
употреба за периода 2005 — 2008 г.
следва да не бъдат надхвърляни  и 
употребата в крайна сметка да бъде 
намалена и спряна поетапно до 
2015 г., като междувременно се 
прилагат технологии за 
възстановяване .

(11) Предвид Регламент 2032/2003, 
който забрани употребата на 
метилбромид като биоцид след 1 
септември 2006 г., и Решение 
2008/753/ЕО на Комисията, което 
забрани употребата на метилбромид 
като продукт за растителна защита 
след 18 март 2010 г., следва също да се 
забрани употребата на метилбромид за 
карантина и обработка на пратки преди 
износ след 18 март 2010 г.

Or. en

Обосновка

Множество алтернативи на дейностите по карантина и за обработка на пратки 
преди износ за различни нетрайни и трайни стоки. Тези алтернативи варират от 
алтернативна химична обработка до обработка с въглероден диоксид и термична 
обработка и др. Преди 10 години няколко държави-членки успешно забраниха 
употребата на обработката при карантина и обработката на пратки преди износ, 
защото са налице алтернативи - техният дългогодишен опит е показал, че забраната 
е приложима.  В допълнение, в съответствие с Решение 2008/753/ЕО на Комисията 
разрешенията за употреба на метил бромид като продукт за растителна защита се 
отнемат най-късно до 18 март 2009 г. , а оставащите запаси не могат да бъдат 
употребявани след 18 март 2010 г. Това означава, че метилбромидът не може да бъде 
употребяван за карантина и обработка на пратки преди износ след 18 март 2010 г. -
това би било незаконно.

Изменение 30
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1967 г. за сближаването на 
законовите, подзаконовите и 

(18) Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1967 г. за сближаването на 
законовите, подзаконовите и 
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административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасни вещества и 
Директива 1999/45/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. 
за сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно класифицирането, опаковането 
и етикетирането на опасни препарати, 
изискват обозначаването на вещества, 
класифицирани като 
озоноразрушаващи. Тъй като 
озоноразрушаващи вещества, 
произведени с цел употреба като 
изходна суровина, могат да бъдат 
допуснати за свободно обращение в 
Общността, те следва да бъдат 
разграничавани от онези вещества, 
произведени за употреба с други цели, 
за да се избегне каквото и да било 
отклоняване на изходни суровини за 
употреба с други цели, които са 
контролирани съгласно регламента. 
Освен това, за да бъдат информирани 
крайните потребители и за да се улесни 
прилагането на регламента, продуктите 
и оборудването, съдържащи или 
зависещи от подобни вещества, също 
следва да бъдат надлежно обозначени 
при използването и поддръжката.

административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасни вещества и 
Директива 1999/45/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. 
за сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно класифицирането, опаковането 
и етикетирането на опасни препарати, 
изискват обозначаването на вещества, 
класифицирани като 
озоноразрушаващи. Тъй като 
озоноразрушаващи вещества, 
произведени с цел употреба като 
изходна суровина, както и за употреба 
за лабораторни и аналитични нужди 
и употреба като производствени 
агенти, могат да бъдат допуснати за 
свободно обращение в Общността, те 
следва да бъдат разграничавани от онези 
вещества, произведени за употреба с 
други цели, за да се избегне каквото и да 
било отклоняване за употреба с други 
цели, които са контролирани съгласно 
регламента. Освен това, за да бъдат 
информирани крайните потребители и 
за да се улесни прилагането на 
регламента, продуктите и оборудването, 
съдържащи или зависещи от подобни 
вещества, също следва да бъдат 
надлежно обозначени при използването 
и поддръжката.

Or. en

Обосновка

Рискът озоноразрушаващи вещества, произведени за изходна суровина (член 7), да 
бъдат употребени за други цели се отнася също и за употребата за лабораторни и 
аналитични нужди (член 10) и за употребата като производствени агенти (член 8). 
Поради това е логично тези изисквания за обозначение да се прилагат също и за 
употребата за лабораторни и аналитични нужди, както и за употребата като 
производствени агенти и това би подобрило предотвратяването на незаконната 
търговия.
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Изменение 31
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се осигури съответствие на 
всички разпоредби на регламента, 
държавите-членки следва да извършват 
проверки с отчитане на степента на 
риска, като се насочват към онези 
дейности, които създават най-големи 
рискове от незаконна търговия или 
емисии на контролирани вещества. 

(22) За да се осигури съответствие на 
всички разпоредби на регламента, 
държавите-членки следва да извършват 
проверки с отчитане на степента на 
риска, като се насочват към онези 
дейности, които създават най-големи 
рискове от незаконна търговия или 
емисии на контролирани вещества. 
Резултатите от проверките се 
публикуват в интернет.

Or. hu

Обосновка

Гражданите следва също да имат възможност да видят резултатите от 
проверките.

Изменение 32
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да определи 
формата и съдържанието на етикетите за 
контролираните вещества, използвани 
като изходна суровина, да измени 
Приложение ІІІ относно процесите, при 
които контролирани вещества могат да 
бъдат използвани като производствени 
агенти, да приеме мерки за 
ограничаване пускането на пазара и 
употребата на метилбромид при 
карантина и при обработка преди 
износ, да измени Приложение VІ 
относно употреба на халони при 

(25) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да определи 
формата и съдържанието на етикетите за 
контролираните вещества, използвани 
като изходна суровина, както и за 
лабораторни и аналитични нужди и 
като производствени агенти, да 
измени Приложение ІІІ относно 
процесите, при които контролирани 
вещества могат да бъдат използвани 
като производствени агенти, да измени 
Приложение VІ относно употреба на 
халони при критични нужди, да приеме 
допълнителни мерки за наблюдение и 
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критични нужди, да приеме 
допълнителни мерки за наблюдение и 
контрол на търговията, да приеме 
изисквания за продукти, произведени с 
контролирани вещества в държави, 
които не са страни по Протокола, да 
измени Приложение VІІ относно 
технологиите за унищожаване, да 
утвърди списък с продукти и 
оборудване, за които е задължително 
събирането и последващото 
унищожаване на контролирани 
вещества, да одобри изисквания за 
минимална квалификация за персонала, 
да утвърди изисквания за 
предотвратяването на емисии и 
изтичания на контролирани вещества, 
да включи нови вещества в Приложение 
ІІ и да измени изискванията за 
докладване за държавите-членки и 
предприемачите. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и имат за цел да 
изменят елементи от настоящия 
регламент, които не са от 
първостепенно значение, включително с 
допълването на нови несъществени 
елементи, те следва да се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена от 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

контрол на търговията, да приеме 
изисквания за продукти, произведени с 
контролирани вещества в държави, 
които не са страни по Протокола, да 
измени Приложение VІІ относно 
технологиите за унищожаване, да 
утвърди списък с продукти и 
оборудване, за които е задължително 
събирането и последващото 
унищожаване на контролирани 
вещества, да одобри изисквания за 
минимална квалификация за персонала, 
да утвърди изисквания за 
предотвратяването на емисии и 
изтичания на контролирани вещества, 
да включи нови вещества в Приложение 
ІІ и да измени изискванията за 
докладване за държавите-членки и 
предприемачите. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и имат за цел да 
изменят елементи от настоящия 
регламент, които не са от 
първостепенно значение, включително с 
допълването на нови несъществени 
елементи, те следва да се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена от 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Рискът озоноразрушаващи вещества, произведени за изходна суровина (член 7), да 
бъдат употребени за други цели се отнася също и за употребата за лабораторни и 
аналитични нужди (член 10) и за употребата като производствени агенти (член 8). 
Поради това е логично тези изисквания за обозначение да се прилагат също и за 
употребата за лабораторни и аналитични нужди, както и за употребата като 
производствени агенти и това би подобрило предотвратяването на незаконната 
търговия.

След заличаването на член 12 частта, касаеща метилбромида, следва също да бъде 
заличена.
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Изменение 33
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да определи 
формата и съдържанието на етикетите за 
контролираните вещества, използвани 
като изходна суровина, да измени 
Приложение ІІІ относно процесите, при 
които контролирани вещества могат да 
бъдат използвани като производствени 
агенти, да приеме мерки за 
ограничаване пускането на пазара и 
употребата на метилбромид при 
карантина и при обработка преди 
износ, да измени Приложение VІ 
относно употреба на халони при 
критични нужди, да приеме 
допълнителни мерки за наблюдение и 
контрол на търговията, да приеме 
изисквания за продукти, произведени с 
контролирани вещества в държави, 
които не са страни по Протокола, да 
измени Приложение VІІ относно 
технологиите за унищожаване, да 
утвърди списък с продукти и 
оборудване, за които е задължително 
събирането и последващото 
унищожаване на контролирани 
вещества, да одобри изисквания за 
минимална квалификация за персонала, 
да утвърди изисквания за 
предотвратяването на емисии и 
изтичания на контролирани вещества, 
да включи нови вещества в Приложение 
ІІ и да измени изискванията за 
докладване за държавите-членки и 
предприемачите. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и имат за цел да 
изменят елементи от настоящия 
регламент, които не са от 
първостепенно значение, включително с 
допълването на нови несъществени 
елементи, те следва да се приемат в 

(25) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да определи 
формата и съдържанието на етикетите за 
контролираните вещества, използвани 
като изходна суровина, да измени 
Приложение ІІІ относно процесите, при 
които контролирани вещества могат да 
бъдат използвани като производствени 
агенти, да приеме мерки за 
ограничаване пускането на пазара и 
употребата на метилбромид в спешни 
случаи, да измени Приложение VІ 
относно употреба на халони при 
критични нужди, да приеме 
допълнителни мерки за наблюдение и 
контрол на търговията, да приеме 
изисквания за продукти, произведени с 
контролирани вещества в държави, 
които не са страни по Протокола, да 
измени Приложение VІІ относно 
технологиите за унищожаване, да 
утвърди списък с продукти и 
оборудване, за които е задължително 
събирането и последващото 
унищожаване на контролирани 
вещества, да одобри изисквания за 
минимална квалификация за персонала, 
да утвърди изисквания за 
предотвратяването на емисии и 
изтичания на контролирани вещества, 
да включи нови вещества в Приложение 
ІІ и да измени изискванията за 
докладване за държавите-членки и 
предприемачите. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и имат за цел да 
изменят елементи от настоящия 
регламент, които не са от 
първостепенно значение, включително с 
допълването на нови несъществени 
елементи, те следва да се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена от 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

регулиране с контрол, предвидена от 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Съгласно Решение 2008/753/ЕО на Комисията от 18 септември 2008 г. относно 
невключването на метил бромид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, 
разрешението за употреба на метилбромид като продукт за растителна защита ще 
изтече на 18 март 2009 г. Би било логично употребата на метилбромид за такива 
цели също да се забрани в контекста на настоящия регламент. Съществуват 
достатъчно алтернативи на обичайното приложение на метилбромид при карантина 
и при обработка преди износ.

Изменение 34
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Директива 2006/12/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 година относно отпадъците1

и Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 година относно 
опасните отпадъци, предвиждат мерки 
за унищожаване на контролирани 
вещества. В съответствие с Протокола 
при унищожаването на контролирани 
вещества могат да бъдат прилагани само 
технологии, одобрени от Страните. 
Съответните решения на Страните
следователно трябва да бъдат включени 
в настоящия регламент.

(26) Като има предвид, че значителни 
количества ОРВ остават
съхранявани или „складирани“ в 
продукти и оборудване (например в 
изолационна пяна, охладителни и 
климатични системи). За 
унищожаването на контролирани 
вещества следва да бъде приета 
законодателна рамка. Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 19 ноември 2008 година
относно отпадъците и за отмяна на 
определени директиви1 и Директива 
91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 
1991 година относно опасните 
отпадъци, предвиждат мерки за 
унищожаване на контролирани 
вещества. Решение № 1600/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 юли 2002 година за 
установяване на Шеста програма за 
действие на Общността за околната 
среда предвижда в член 8, параграф 2, 
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точка (iv) разработването на 
директива относно отпадъците от 
строителство и разрушаване на 
постройки, което е от основно 
значение за унищожаването на ОРВ в 
изолационната пяна. В съответствие с 
Протокола при унищожаването на 
контролирани вещества могат да бъдат 
прилагани само технологии, одобрени 
от страните. Съответните решения на 
страните следователно трябва да бъдат 
включени в настоящия регламент. 

1 ОВ L 114, 27.04.2006 г., стр. 9. 1 ОВ L 312, 22.22.2008 г., стр. 3.

Or. en

Обосновка

Шеста програма за действие на Общността за околната среда предвижда 
разработването на директива относно отпадъците от строителство и разрушаване 
на постройки. За унищожаването на ОРВ в изолационната пяна (става въпрос за 
огромни количества) е от основно значение тази директива да бъде приета. До 
момента ЕО не е публикувала нищо. В своята резолюция относно тематичната 
стратегия за отпадъците от 13 февруари 2007 г. (A6/438/2006) ЕП също така призова 
Комисията да направи това. 

Изменение 35
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Комисията следва да бъде 
оправомощена да състави списък с 
продукти и оборудване, за които 
събирането или унищожаването без 
предварително събиране на 
контролирани вещества, следва да се 
смята технически и икономически 
възможно и следователно 
задължително.

(27) Комисията следва да бъде 
оправомощена да състави списък с 
продукти и оборудване, за които 
събирането или унищожаването без 
предварително събиране на 
контролирани вещества, следва да се 
смята технически и икономически 
възможно и следователно 
задължително. Комисията следва също 
така да приеме план за действие, 
който предвижда стимули за 
изтегляне на въпросните вещества и 
замяната им с по-безопасни 



AM\755512BG.doc 13/68 PE416.362v01-00

BG

алтернативи.

Or. el

Обосновка

Като се има предвид все по-належащата необходимост тези вещества да бъдат 
събрани и премахнати в колкото е възможно по-кратък срок, би било от полза 
Комисията да изготви план за действие, с оглед предоставянето на стимули за 
"потребителите" и "производителите" да изтеглят и заменят тези вещества 
колкото е възможно по-бързо. 

Изменение 36
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
контролирани вещества, за нови 
вещества и за  продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от 
контролирани  вещества.

1. Настоящият регламент се прилага за 
контролирани вещества, за нови 
вещества с доказан озоноразрушаващ 
потенциал (ОРП) и за  продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от контролирани  вещества или нови 
вещества с доказан ОРП.

Or. en

Обосновка

С цел яснота.

Изменение 37
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага 
за  незначителни количества от което и 
да е вещество, посочено в параграф 1 , 
съдържащо се в какъвто и да било 

2. Настоящият регламент не се прилага 
за  незначителни количества от което и 
да е вещество, посочено в параграф 1 , 
съдържащо се в какъвто и да било 
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продукт или вещество и което е 
получено  случайно или непредвидено в 
резултат на някакъв производствен 
процес; от невлязла в химична 
реакция изходна суровина; следи от 
веществото в състава на химични 
реактиви или изпуснатите при 
производствен или манипулационен 
процес емисии.

продукт или вещество и което е 
получено  случайно или непредвидено в
резултат на някакъв производствен 
процес.

Or. en

Обосновка

Текстът на Регламент 2037/2000 трябва да бъде осъвременен с цел дейностите, 
които са изключени от обхвата на регламента, да бъдат сведени до минимум.  
Препинателните знаци в параграф 2 са неясни и предполагат, че определението 
"незначителни" може да не се отнася до целия списък.  Този текст евентуално би 
могъл да даде възможност за неконтролирани емисии на ОРВ по време на 
"производствения процес"(напр. производство на пяна) или "манипулационния процес" 
на ОРВ. Текстът на преработения регламент трябва да бъде по-ясен, без 
двусмислици. В последващи членове на регламента са описани дерогациите за изходни 
суровини, производствени агенти и др., така че член 1 следва да не изключва 
потенциално тези елементи от обхвата на регламента. 

Изменение 38
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „производство“ означава 
количеството произведени 
контролирани вещества, включително 
количеството, произведено под формата 
на вторичен продукт,  от което се 
изважда количеството на 
унищожени такива чрез одобрени от 
страните технологии; Не се счита за 
„производство“ количеството от 
събрани, рециклирани или 
регенерирани вещества,

(10) „производство“ означава 
количеството произведени 
контролирани вещества, включително 
количеството, произведено под формата 
на вторичен продукт,

Or. en
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Обосновка

В Регламент 2037/2000 е използвано обичайното определение за "производство" от 
Протокола, според което при изчисляване на нивото на "производство" се изважда 
унищоженото количество.  Това вече не е уместно, тъй като производството на 
озоноразрушаващи вещества е прекратено в по-голямата си част и е необходимо да се 
запълнят пропуските, които биха дали възможност за ново или по-нататъшно 
производство.  От определението трябва да се изключи унищожението.  В противен 
случай дружествата ще имат право да продължат законно да произвеждат 
озоноразрушаващи вещества, ако унищожават определени количества от тези 
вещества.   Това няма да доведе до спиране на разпространението.

Изменение 39
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „производство“ означава 
количеството произведени 
контролирани вещества, включително 
количеството, произведено под формата 
на вторичен продукт, от което се 
изважда количеството на унищожени 
такива чрез одобрени от страните 
технологии; не се счита за 
„производство“ количеството от 
събрани, рециклирани или регенерирани 
вещества,

(10) „производство“ означава 
количеството произведени 
контролирани вещества, включително 
количеството, произведено под формата 
на вторичен продукт, от което се 
изважда количеството на унищожени 
такива чрез одобрени от страните 
технологии и цялото количество, 
което е използвано като изходна 
суровина или производствен агент за 
производството на други химикали;       
не се счита за „производство“ 
количеството от събрани, рециклирани 
или регенерирани вещества,

Or. en

Обосновка

Предлаганото определение включва производството на изходни суровини и 
производствени агенти, които са изключени съгласно Монреалския протокол.  Но при 
ограниченията за производство съгласно член 4, параграф 2, букви а) и б) продължава 
да се взема предвид изчисленото ниво на производство през 1997 г. Тъй като 
определението е изменено, за да включи изходните суровини, но не е направено 
изменение на формулировката относно нивото на производство, това води до 
неправилно изчислено ниво на производство. Предлага се определението от Регламент 
2037/2000 да бъде възстановено.
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Изменение 40
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „озоноразрушаващ потенциал“ 
означава цифрата, посочена в 
приложение I и приложение ІІ , 
представляваща потенциалния ефект 
върху озоновия слой на всяко 
контролирано вещество или ново 
вещество,

(11) „озоноразрушаващ потенциал“
означава цифрата, посочена в 
приложение I и приложение ІІ , 
представляваща потенциалния 
разрушаващ ефект върху озоновия слой 
на всяко контролирано вещество или 
ново вещество,

Or. en

Обосновка

С цел яснота.

Изменение 41
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „употреба“ означава използването 
на контролирани вещества или на нови 
вещества  при производството или 
поддръжката, и по-специално 
презареждане, на продукти или 
оборудване или други процеси,

(17) „употреба“ означава използването 
на контролирани вещества или на нови 
вещества при производството или 
поддръжката, и по-специално 
презареждане, на продукти или 
оборудване или други процеси, в които 
не служат за изходна суровина или 
производствен агент,

Or. en

Обосновка

Определението на "употреба" понастоящем включва изходните суровини и 
производствените агенти. Това не съответства на приложението на тези термини 
съгласно Монреалския протокол и би могло да доведе до проблеми, когато се докладва 
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за "потреблението" съгласно Протокола. Първоначалното определение трябваше да 
се прилага за различни "нужди".

Изменение 42
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 3 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „регенериране“ означава повторна 
обработка и усъвършенстване  на 
възстановено контролирано вещество 
след такива процеси, като 
филтриране, сушене, дестилация или 
химическа обработка с цел
възстановяване на веществото към 
определено качество, еквивалентно на 
свеж материал, 

(20) „регенериране“ означава повторна 
обработка на възстановено 
контролирано вещество с цел 
постигане на определени 
експлоатационни характеристики, 
еквивалентни на свеж материал,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 8.

Предлаганото определение променя значението на термина "регенериране" спрямо 
съдържащото се в Регламент 2037/2000 и Монреалския протокол, което може да 
ограничи количеството на наличните регенерирани материали. Определенията в 
Регламент 2037/2000 и Монреалския протокол изискват възстановяване към 
определени експлоатационни характеристики, което осигурява достатъчен контрол 
без неоправдани ограничения.

Изменение 43
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 3 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „обработка на пратки преди износ“ 
означава обработка, различна от 
карантинната, прилагана в рамките на 
21 дни преди износ, за да бъдат спазени 

(23) „обработка на пратки преди износ“ 
означава обработка, различна от 
карантинната, прилагана в рамките на 
21 дни преди износ, за да бъдат спазени 
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изискванията, установени от 
национален орган от държавата на внос 
или износ.

изискванията, установени от 
национален орган от държавата на внос 
или официални изисквания, 
установени преди декември 1995 г. в 
държавата на износ.

Or. en

Обосновка

Определението в регламента на ЕО не може да бъде по-слабо от определението в 
Протокола. По отношение на държавите на износ определението в Протокола 
ограничава обработката преди износ до "съществуващите" изисквания (Решение 
VІІ/5, буква б) към Протокола), това означава изисквания, които вече са 
съществували, когато Решението е прието през декември 1995 г. 

Изменение 44
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 3 – точка 23 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) "продукти и оборудване, 
зависещи от контролирани 
вещества" означава продукти и 
оборудване, които не функционират 
без контролирани вещества, с 
изключение на продуктите и 
оборудването, използвани за 
производството, обработката, 
събирането, рециклирането, 
регенерирането или унищожаването 
на контролирани вещества. 

Or. en

Обосновка

За продуктите и оборудването, зависещи от контролирани вещества, следва да бъде 
дадено определение от съображения за яснота.
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Изменение 45
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  в периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2014 г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 14  % 
от изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  през 
1997 г.;

б) изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  в периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2014 г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 3 % от 
изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  през 
1997 г.;

Or. en

Обосновка

Производство (в условията на стриктна отчетност и наблюдение) на малки 
количества ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) в Европа за 
лабораторни и аналитични нужди е разрешено до 03.12.2019 г. (в съответствие с 
Монреалския протокол, с изменението му от 2007 г.). Все пак изчисленото ниво на 
производство трябва да бъде намалено и да не надвишава 3% (вместо 14%) от 
изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди през 1997 г. В противен случай необходимото количество 
(чиято употреба е разрешена съгласно член 11) ще бъде внасяно - вероятно от райони, 
където законодателството за защита на озоновия слой не е толкова строго.

Изменение 46
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  Забранява се пускането на пазара и 
употребата на контролирани вещества 1 
които не са в  продукти освен 
предназначените за транспорт и 
съхранение контейнери .

1. Забранява се пускането на пазара и 
употребата на контролирани вещества, 
освен в случаите на дерогация, 
посочени на друго място в настоящия 
регламент.  



PE416.362v01-00 20/68 AM\755512BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Настоящият текст е много труден за разбиране и съдържа двойно отрицание 
("които не са" и "освен"). Следващи членове въвеждат дерогации от това двойно 
отрицание, като е възможно да възникне объркване и различно тълкуване. Поради 
това параграфът следва да представлява обикновена забрана, тъй като дерогациите 
са описани впоследствие.

Изменение 47
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранява се пускането на пазара на 
продукти или оборудване, които 
съдържат или зависят от контролирани 
вещества  , с изключение на продуктите 
или оборудването, за които 
използването на съответните 
контролирани вещества е било 
разрешено в съответствие с член 10, 
член 11 параграфи 1, 2 и 4  или член 13.

Забранява се пускането на пазара и 
употребата на продукти или 
оборудване, които съдържат или зависят 
от контролирани вещества  , с 
изключение на продуктите или 
оборудването, за които използването на 
съответните контролирани вещества е 
било разрешено в съответствие с член 
10, член 11 параграфи 1, 2 и 4  или член 
13.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне безкрайното презареждане на изтичащ продукт от оборудване, 
този член следва да обхване и употребата (както е определена в член 3, точка 17) на 
продукти и оборудване. 

Изменение 48
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
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контролираните вещества могат да 
бъдат произвеждани, пускани на пазара 
и използвани като изходна суровина.

контролираните вещества могат да 
бъдат произвеждани за лицензиран 
износ за страните по член 5 от 
Монреалския протокол за основни 
нужди.

Or. en

Обосновка

Понастоящем предизвикателство представлява окончателното извеждане от 
употреба на хлорофлуорвъглеводороди, използвани в дозиращи инхалатори за 
лечението на астма в държавите по член 5 (развиващи се страни).  Напълно е 
възможно да е необходимо използването на хлорофлуорвъглеводороди с високо 
фармацевтично качество за ограничен период след 2010 г. поради затруднения при 
използването на заместители.  

Следва да се прави изключение за производството и износа на 
хлорофлуорвъглеводороди за основни нужди за производство на дозиращи инхалатори 
в държавите по член 5.

Изменение 49
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
контролираните вещества могат да 
бъдат произвеждани, пускани на пазара 
и използвани като изходна суровина.

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
контролираните вещества могат да 
бъдат произвеждани, в допълнение към 
посочените в член 4, параграф 2 нива 
на производство, както и пускани на 
пазара и използвани като изходна 
суровина.

Or. en

Обосновка

Добавянето на това пояснение е необходимо с цел да се изясни, че изключването на 
изходната суровина от определението за производство (член 3, параграф 10) не засяга 
ограниченията за производство (член 4, параграф 2).
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Изменение 50
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара 
като изходна суровина, могат да 
бъдат използвани единствено за тази 
цел. Контейнерите, съдържащи 
подобни вещества, носят ясно 
обозначение, че веществото може да 
бъде използвано единствено като 
изходна суровина.

заличава се

Or. en

Обосновка

Продуктите, използвани за изходна суровина, обикновено се доставят в големи 
количества при прилагане на стандартните процедури за обозначаване. Малко 
вероятно е подобни пратки да бъдат пуснати на пазара и да имат нужда от 
обозначаване. Подобен процес на разработване на обозначение не е необходим.

Изменение 51
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
формата и съдържанието на 
използваното обозначение. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително 
чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Продуктите, използвани за изходна суровина, обикновено се доставят в големи 
количества при прилагане на стандартните процедури за обозначаване. Малко 
вероятно е подобни пратки да бъдат пуснати на пазара и да имат нужда от 
обозначаване. Подобен процес на разработване на обозначение не е необходим.

Изменение 52
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара като 
изходна суровина, могат да бъдат 
използвани единствено за тази цел. 
Контейнерите, съдържащи подобни 
вещества, носят ясно обозначение, че 
веществото може да бъде използвано 
единствено като изходна суровина.

2. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара като 
изходна суровина, могат да бъдат 
използвани единствено за тази цел.
Контейнерите, съдържащи подобни 
вещества, носят ясно обозначение, че 
веществото може да бъде използвано 
единствено като изходна суровина. 
Всички случаи на употреба като 
изходна суровина и количеството и 
качеството на използваните 
вещества се посочват на 
компетентните органи на 
държавата-членка. Въз основа на 
тази информация Комисията следи 
всички случаи на употреба в цяла 
Евроап и публикува подробни сведения 
относно това в интернет.

Or. hu

Обосновка

Необходимо е Комисията да следи европейската търговия с вещества, които 
нарушават озоновия слой.
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Изменение 53
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а
Годишен преглед на дерогациите

Комисията прави преглед на 
дерогациите и изключенията всяка 
година и премахва дерогациите или 
изключенията за специфични 
употреби, когато са налице 
технически и икономически 
осъществими алтернативи.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Регламентът не определя времеви ограничения за дерогациите - и в много случаи не 
определя условия за преглед/премахване.  Някои дерогации не са били осъвременявани в 
светлината на настоящите познания относно осъществими алтернативи, например 
някои от случаите на употреба, изброени в Приложение III (производствени агенти) и 
Приложение ІV (халони), имат осъществими алтернативи. Регламентът следва да 
установи процес на редовен преглед, с цел намаляване и премахване на дерогациите в 
случаи, когато съществуват осъществими алтернативи.  

Изменение 54
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
контролираните вещества могат да 

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
контролираните вещества могат да 
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бъдат произвеждани, пускани на пазара 
и използвани като производствени 
агенти.

бъдат произвеждани, в допълнение към 
посочените в член 4, параграф 2 нива 
на производство, както и пускани на 
пазара и използвани като 
производствени агенти.

Or. en

Обосновка

Добавянето на това пояснение е необходимо с цел да се изясни, че изключването на 
производствените агенти от определението за производство (член 3, параграф 10) не 
засяга ограниченията за производство (член 4, параграф 2). 

Изменение 55
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара като 
производствени агенти, могат да бъдат 
използвани единствено за тази цел.

3. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара като 
производствени агенти, могат да бъдат 
използвани единствено за тази цел.

Контейнерите, съдържащи подобни 
вещества, носят ясно обозначение, че 
веществото може да бъде използвано 
единствено като производствен 
агент. Комисията може да определи 
формата и съдържанието на 
използваното обозначение. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително 
чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Рискът озоноразрушаващи вещества, произведени за изходна суровина (член 7), да 
бъдат употребени за други цели се отнася също и за употребата за лабораторни и 
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аналитични нужди (член 10) и за употребата като производствени агенти (член 8). 
Поради това е логично тези изисквания за обозначение да се прилагат също и за 
употребата за лабораторни и аналитични нужди, както и за употребата като 
производствени агенти и това би подобрило предотвратяването на незаконната 
търговия.

Изменение 56
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с процедурите, 
упоменати в член 25, параграф 2, 
Комисията може да  състави списък с 
предприемачите, за които се разрешава 
употребата  на контролирани вещества в 
качеството им на производствен агент, 
като за всяка конкретна дейност ще се 
посочват, при 
необходимост, максималните 
количества, които могат да бъдат 
използвани и  емисионните нива.

4. В съответствие с процедурите, 
упоменати в член 25, параграф 2, 
Комисията може да  състави списък с 
предприемачите, за които се разрешава 
употребата  на контролирани вещества в 
качеството им на производствен агент, 
като за всяка конкретна дейност ще се 
посочват, при 
необходимост, максималните 
количества, които могат да бъдат 
използвани като съставки и за 
потребление (в съответствие с 
определенията в Монреалския 
протокол), и емисионните нива.

Максималното количество 
контролирани вещества, които 
могат да бъдат използвани като 
производствени агенти в рамките на 
Общността, не надвишава 1 083 
метрични тона на година.
Максималното количество 
контролирани вещества, които 
могат да бъдат изпуснати в резултат 
на употреба на производствени 
агенти в рамките на Общността, не 
надвишава 17 метрични тона на 
година.

Вследствие на научно-техническия 
напредък или получаване на нова 
информация Комисията може: да 
изменя приложение III, посочено в 
член 2, параграф 8. 

Вследствие на научно-техническия 
напредък или получаване на нова 
информация Комисията може да изменя 
приложение III, посочено в член 2, 
параграф 8. 
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Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 25,параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 25,параграф 3.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 12.

Определението за производствени агенти съгласно Решение X/14 към Монреалския 
протокол позволява докладването и контрола на „съставките“ или на 
„потреблението“.

Таванът на ЕС за производствени агенти в съответствие с решенията на страните 
по Монреалския протокол също следва да бъде упоменат в настоящия член.

Изменение 57
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вследствие на научно-техническия 
напредък или получаване на нова 
информация Комисията може: да
изменя приложение III, посочено в 
член 2, параграф 8.

Вследствие на научно-техническия 
напредък или получаване на нова 
информация Комисията изменя 
приложение III, посочено в член 3, 
параграф 8. 

Or. en

Обосновка

Изглежда има грешка в настоящия текст на препратката.  Списъкът с 
производствени агенти в приложение ІІІ е технически остарял на места и е 
необходимо да бъде актуализиран – той съдържа някои употреби, за които 
работната група за техническа и икономическа оценка по Монреалския протокол е 
идентифицирала алтернативи, които не съдържат озоноразрушаващи вещества.
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Изменение 58
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 5 на пазара в 
рамките на Общността могат да бъдат 
пускани контролирани вещества за 
унищожаване, в съответствие с 
изискванията за унищожаване, 
изложени в член 22, параграф 1.

Чрез дерогация от член 5 на пазара в 
рамките на Общността  могат да бъдат 
пускани за унищожаване
контролирани вещества и продукти и 
оборудване, съдържащи 
контролирани вещества, в 
съответствие с изискванията за 
унищожаване, изложени в член 22,
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Дерогацията в член 9 следва също така да се прилага по отношение на 
унищожаването на продукти и оборудване, съдържащи контролирани вещества.

Изменение 59
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара за 
основни лабораторни и аналитични 
нужди, могат да бъдат използвани 
единствено за тази цел.

3. Контролираните вещества, 
произведени или пуснати на пазара за 
основни лабораторни и аналитични 
нужди, могат да бъдат използвани 
единствено за тази цел или за 
унищожаване в рамките на 
Общността в съответствие с 
изискванията за унищожаване, 
изложени в член 22, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Текстът на настоящия член може да възпрепятства унищожаването на тези 
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вещества.

Изменение 60
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Контейнерите, съдържащи 
подобни вещества, носят ясно 
обозначение, че веществото може да 
бъде използвано единствено за
основни лабораторни и аналитични 
нужди. Комисията може да определи 
формата и съдържанието на 
използваното обозначение. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително 
чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Рискът озоноразрушаващи вещества, произведени за изходна суровина (член 7, 
параграф 2), да бъдат употребени за други цели се отнася също и за употребата за 
лабораторни и аналитични нужди. Поради това е логично тези изисквания за 
обозначение да се прилагат също и за употребата за лабораторни и аналитични цели 
и това би подобрило предотвратяването на незаконната търговия.

Изменение 61
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяко лице, което използва за 
основни лабораторни и аналитични 
нужди контролирани вещества, 

4. Всяко лице, което използва за 
основни лабораторни и аналитични 
нужди контролирани вещества, 
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различни от ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, се 
регистрира пред Комисията, като 
посочва използваните вещества, 
предназначението, очакваното годишно 
потребление и доставчиците на тези 
вещества и актуализира посочената 
информация при промени.

различни от ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, се 
регистрира пред Комисията, като 
посочва използваните вещества, 
предназначението, очакваното годишно 
потребление и доставчиците на тези 
вещества и актуализира посочената 
информация при промени. 
Компетентните органи на 
държавата-членка се уведомяват 
относно всички случаи на употреба и 
относно количеството и качеството 
на използваните вещества. Въз основа 
на тази информация Комисията 
следи всички случаи на употреба в 
цяла Европа и публикува подробни 
сведения относно това в интернет.

Or. hu

Обосновка

Необходимо е Комисията да следи европейската търговия с вещества, които 
нарушават озоновия слой.

Изменение 62
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяко лице, което използва за 
основни лабораторни и аналитични 
нужди контролирани вещества, 
различни от ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, се 
регистрира пред Комисията, като 
посочва използваните вещества, 
предназначението, очакваното годишно 
потребление и доставчиците на тези 
вещества и актуализира посочената 
информация при промени.

4. Всяка институция, която използва 
за основни лабораторни и аналитични 
нужди контролирани вещества, 
различни от ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, се 
регистрира пред Комисията, като 
посочва използваните вещества, 
предназначението, очакваното годишно 
потребление и доставчиците на тези 
вещества и актуализира посочената 
информация при промени.

Or. en
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Обосновка

За предпочитане е вместо лицата да се регистрират предприятията, които 
използват озоноразрушаващи вещества за лабораторни или аналитични нужди, за да 
се избегне непропорционална административна тежест.

Изменение 63
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите и вносителите, 
които снабдяват лицата, посочени в 
параграф 4, или които използват 
контролираните вещества за собствени 
нужди, обявяват пред Комисията, до 
датата, посочена в известие на 
Комисията, прогнозираното търсене за 
посочения в известието период, като 
конкретизират естеството и 
количествата на необходимите 
контролирани вещества.

5. Производителите и вносителите, 
които снабдяват институциите, 
посочени в параграф 4, или които 
използват контролираните вещества за 
собствени нужди, обявяват пред 
Комисията, до датата, посочена в 
известие на Комисията, прогнозираното 
търсене за посочения в известието 
период, като конкретизират естеството и 
количествата на необходимите 
контролирани вещества.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е вместо лицата да се регистрират предприятията, които 
използват озоноразрушаващи вещества за лабораторни или аналитични нужди, за да 
се избегне непропорционална административна тежест.

Изменение 64
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общото годишно количество, за което 
са издадени лицензии, не следва да 
надвишава 130 % от средно изчисленото 
ниво на контролирани вещества за 

Общото годишно количество, за което 
са издадени лицензии, не следва да 
надвишава 100% от средно изчисленото 
ниво на контролирани вещества за 
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употреба за основни лабораторни и 
аналитични нужди, пуснати на пазара 
или използвани за собствени нужди от 
производители и вносители, от 2005 до 
2008 година.

употреба за основни лабораторни и 
аналитични нужди, пуснати на пазара 
или използвани за собствени нужди от 
производители и вносители, от 2005 до 
2008 година.

Or. en

Обосновка

Таванът от 130% представлява проблем.

Изменение 65
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя минимални нива 
на разпределение за дружествата въз 
основа на лицензиите, предоставени 
за употреба за лабораторни и 
аналитични нужди за периода 2005-
2007 г.

Or. en

Обосновка

Дружествата придобиват „за непредвидени случаи“ лицензии за употреба за основни 
нужди и в повечето случаи не им се налага да ги използват, тъй като не са необходими 
лабораторни анализи. Това предложение би представлявало санкция за тези 
дружества, които не са използвали своите лицензии в периода 2005-2008 г.

Препоръчително е да бъдат определени минимални нива на разпределение, за да се 
осигури, че производителите и вносителите могат да продължат да 
предлагат/използват подходящи количества, за да се позволи лесното снабдяване за 
законни употреби.
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Изменение 66
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 5 до 
31 декември 2014 г. регенерирани 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди могат да 
бъдат пускани на пазара и използвани за 
поддръжка и сервизно обслужване на 
съществуващи хладилни и климатични 
инсталации, при условие че върху 
контейнера има обозначение, че 
веществото е било регенерирано. 

2. Чрез дерогация от член 5 до 
31 декември 2014 г. регенерирани 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди могат да 
бъдат пускани на пазара и използвани за 
поддръжка и сервизно обслужване на 
съществуващи хладилни и климатични 
инсталации и реверсивни 
климатични/термопомпени системи, 
при условие че върху контейнера има 
обозначение, че веществото е било 
регенерирано.

До 31 декември 2014 г. за поддръжка и 
сервизно обслужване на съществуващи 
хладилни и климатични инсталации 
могат да бъдат използвани рециклирани 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, при 
условие че са били събрани от такива 
инсталации от съответния 
предприемач.

До 31 декември 2014 г. за поддръжка и 
сервизно обслужване на съществуващи 
хладилни и климатични инсталации и 
реверсивни 
климатични/термопомпени системи
могат да бъдат използвани рециклирани 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, при 
условие че са били събрани от такива 
инсталации в същия обект, в който се 
използва възстановеното вещество.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 13.

От съображения за последователност следва да се добавят реверсивните 
климатични/термопомпени системи, какъвто е случаят със съществуващия Реглмент 
ЕО № 2037/2000.

За да може да се предотврати незаконната търговия, е необходимо да може да се 
следи потокът на вещества. Поради това е необходимо тези вещества или да бъдат 
рециклирани, или повторно употребени в същия обект. 
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Изменение 67
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2014 г. за поддръжка и 
сервизно обслужване на съществуващи 
хладилни и климатични инсталации 
могат да бъдат използвани рециклирани 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, при
условие че са били събрани от такива 
инсталации от съответния предприемач.

До 31 декември 2014 г. за поддръжка и 
сервизно обслужване на съществуващи 
хладилни и климатични инсталации 
могат да бъдат използвани рециклирани 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, при 
условие че са били събрани от която и 
да било подобна инсталация в 
рамките на Европейския съюз от 
съответния предприемач, за да бъдат 
използвани в която и да било подобна 
инсталация на същия предприемач в 
рамките на Европейския съюз.
Дневникът на предприятието 
осигурява правни доказателства по 
отношение на произхода, както и на 
повторната употреба на такива 
рециклирани вещества.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се уточни, че предприемач, който е рециклирал 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди от едно от своите предприятия в 
ЕС може да използва тези рециклирани вещества във всяка една от своите собствени 
хладилни инсталации в рамките на ЕС.

Изменение 68
Gyula Hegyi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метилбромид може да бъде използван 
единствено на обекти, одобрени от 
компетентните органи на съответната 
държава-членка и при условие, че 

Метилбромид може да бъде използван 
единствено на обекти, одобрени от 
компетентните органи на съответната 
държава-членка и при условие, че 
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нивото на събиране на освободения от 
пратката метилбромид е поне [80 %].

нивото на събиране на освободения от 
пратката метилбромид е поне [80 %]. 
Компетентните органи на 
държавата-членка се информират 
относно всички случаи на употреба на 
метилбромид. Въз основа на тази 
информация Комисията следи всички 
случаи на употреба в цяла Европа и 
публикува подробни сведения относно 
това в интернет.

Or. hu

Обосновка

Необходимо е Комисията да следи европейската търговия с метилбромид, който е 
вещество, нарушаващо озоновия слой.

Изменение 69
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 1 
на пазара могат да бъдат пускани 
халони за критичните употреби, 
изброени в приложение VI.

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 1 
на пазара могат да бъдат пускани 
събрани, рециклирани и регенерирани 
халони за критичните употреби, 
изброени в приложение VI, при условие, 
че произходът на тези халони е от 
регистрирани национални банки за 
халони.

Or. en

Обосновка

Пускането на пазара следва да бъде насочено към събрани, регенерирани или 
рециклирани халони, тъй като халони вече не се произвеждат. Вносът на халони 
следва да бъде позволен само когато източникът е регистрирана национална банка за 
халони или когато вносът се извършва от такава банка, в съответствие със 
съществуващия регламент. Предимството е, че ще бъде по-лесно да се 
идентифицират възможни регионални дисбаланси в наличността от халони и да се 
реагира на тях, както и да се избегне бъдещото производство на нови халони. Това е в 
съответствие с духа на Монтреалския протокол.
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Изменение 70
Simon Busuttil

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да  прави преглед 
на употребата за  критичните нужди, 
изброени в приложение VI, да приема 
изменения и да  определя времеви 
рамки за поетапно спиране на 
разпространението  чрез определяне на 
крайни срокове , като взема предвид 
наличността на технически и 
икономически приложими алтернативи 
или технологии, които са приемливи от 
гледна точка на околната среда и 
здравето.

2. Всяка година Комисията прави 
преглед на употребата за  критичните 
нужди, изброени в приложение VI, 
приема изменения и определя времеви 
рамки за поетапно спиране на 
разпространението  чрез определяне на 
крайни срокове, като взема предвид, 
особено в случая на промишлени 
сектори, които имат строги 
изисквания за сигурност и за 
инженерни показатели, наличността 
на технически и икономически 
приложими алтернативи или 
технологии, които са приемливи от 
гледна точка на околната среда и 
здравето.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат взети предвид промишлените сектори, като въздухоплавателната 
промишленост, които трябва да спазват строги изисквания за сигурност и за 
инженерни показатели. Всеки преглед следва да взема предвид наличието на 
алтернативи, които изпълняват стандартите, наложени от тези изисквания. 

Изменение 71
Martin Callanan

Предложение за регламент
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
контролирани вещества могат да 
бъдат произвеждани за лицензиран 
износ за страните по член 5 от 
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Монреалския протокол за основни 
нужди.

Or. en

Обосновка

Понастоящем предизвикателство представлява окончателното извеждане от 
употреба на хлорофлуорвъглеводороди, използвани в дозиращи инхалатори за 
лечението на астма в държавите по член 5 (развиващи се страни). Напълно е 
възможно да е необходимо използването на хлорофлуорвъглеводороди с високо 
фармацевтично качество за органичен период след 2010 г. поради затруднения при 
използването на заместители. Следва да се прави изключение за производството и 
износа на хлорофлуорвъглеводороди за основни нужди за производство на дозиращи 
инхалатори в държавите по член 5.

Изменение 72
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се вносът на контролирани 
вещества, които не са в продукт, 
различен от контейнер, предназначен 
за превозване и съхранение на такива 
вещества, и на продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от подобни 
вещества.

1. Забранява се вносът на контролирани 
вещества и на продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от подобни 
вещества, с изключение на лични вещи.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на погрешно разбиране, формулировката е опростена, така че да се 
изясни, че този член касае както продукта, така и отделните вещества.  Също така 
се премахва двойното отрицание („не са“ и „различен от“).
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Изменение 73
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) контролирани вещества, които са 
предназначени за унищожаване;

в) контролирани вещества, които са 
предназначени за унищожаване или за 
повторен анализ и унищожаване;

Or. en

Обосновка

Понякога е необходим повторният внос на контролирани вещества, които не са 
включени в спецификациите, за повторен анализ и последващо унищожаване.

Изменение 74
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Контролирани вещества, 
свързани с режим за активно 
усъвършенстване, само ако 
контролираните вещества се 
използват в рамките на 
митническата територия на 
Общността по системата за 
отложено плащане, предвидена в член 
114, параграф 2, буква а) от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92, и при 
условие че компенсаторните 
продукти се реекспортират в 
държава, където производството, 
консумацията или вносът на 
конкретното контролирано вещество 
не са забранени. Одобрението се 
предоставя от компетентния орган в 
държавата-членка, в която се 
осъществява активното 
усъвършенстване.
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Or. en

Обосновка

Премахването на режима за активно усъвършенстване за ненапълно халогенирани
хлорофлуоровъглеводороди не води до ползи за околната среда и възпрепятства 
законни търговски практики. Понастоящем някои дружества (не производители) 
внасят ненапълно халогенирани  хлорофлуоровъглеводороди с цел повторно опаковане в 
по-малки цилиндри и след това реекспорт за редица страни по член 5. Тази практика 
позволява разходоефективни доставки на малки количества различни хладилни агенти 
и подпомага базирани в ЕС дейности. Тази процедура е доказала своята ефективност 
по отношение на тази дейност по силата на Регламент (ЕО) № 2037/2000.

Изменение 75
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносът по параграф 2, с изключение 
на внос за временно складиране, както е 
посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008, 
включително прехвърляне, или внос за
транзит в рамките на Общността,
подлежи на представяне на лицензия
за внос. Посочената  лицензия  се 
издава от Комисията след 
извършването на проверка за 
съответствие с членове 16 и 20 .

3. Вносът по параграф 2, вносът за 
временно складиране, както е посочено 
в Регламент (ЕО) № 450/2008, 
прехвърлянето, транзитът в рамките 
на Общността или подобни дейности
подлежат на представяне на лицензия.

Or. en

Обосновка

Цитираните изключения за „временно складиране“,  „прехвърляне“ и „транзит“ 
дават възможност за потенциална незаконна търговия. Тези продукти няма да бъдат 
вписвани и няма да бъде възможно тяхното проследяване след влизането в ЕС и 
следователно, ако те бъдат пуснати на пазара на ЕС, контролът им ще бъде много 
труден.  За да се предотвратят злоупотреби и да се даде възможност за подходящ 
контрол, всички подобни случаи следва да подлежат на лицензиране. Очаква се броят 
транзакции да бъде нисък и следователно не би създал значително допълнително 
работно натоварване.
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Изменение 76
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносът по параграф 2, с изключение 
на внос за временно складиране, както е 
посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008, 
включително прехвърляне, или внос за 
транзит в рамките на Общността,
подлежи на представяне на лицензия  за 
внос. Посочената  лицензия  се издава 
от Комисията след извършването на 
проверка за съответствие с членове 16 и 
20.

3. Вносът по параграф 2, с изключение 
на внос за временно складиране за по-
малко от 30 дни, както е посочено в 
Регламент (ЕО) № 450/2008, 
включително прехвърляне, или внос за 
транзит в рамките на Общността,
подлежи на представяне на лицензия  за 
внос. Посочената  лицензия  се издава 
от Комисията след извършването на 
проверка за съответствие с членове 16 и 
20  .

Or. en

Обосновка

Временното складиране действително следва да бъде за ограничен срок. Поради това 
се предлага то да бъде органичено до 30 дни. 

Изменение 77
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допускането за свободно обращение в 
Общността на контролирани вещества, 
които са внесени от трети държави, 
подлежи на количествени ограничения. 
Комисията определя тези ограничения и 
разпределя квоти  между 
предприемачите  за периода от  1 януари 
— 31 декември 2010 г.  и за всеки 
следващ 12-месечен период в 
съответствие с посочената в член 25, 
параграф 2 процедура.

1. Допускането за свободно обращение в 
Общността на контролирани вещества, 
които са внесени от трети държави, 
подлежи на количествени ограничения. 
Това изискване се прилага също така 
за продукти и оборудване, съдържащи 
или зависещи от озоноразрушаващи 
вещества. Комисията определя тези 
ограничения и разпределя квоти  между 
предприемачите  за периода от  1 януари 
— 31 декември 2010 г.  и за всеки 
следващ 12-месечен период в 
съответствие с посочената в член 25, 
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параграф 2 процедура.

Or. en

Обосновка

Необходимо е възможността за ограничаване на количеството внос да включва 
продуктите и оборудването, съдържащи или зависещи от озоноразрушаващи 
вещества, в противен случай такива продукти могат да бъдат внасяни без никакви 
ограничения, като така се подкопават усилията за намаляване на употребата на 
продукти, които зависят от озоноразрушаващи вещества. 

Изменение 78
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) метилбромид за всяка от следните 
употреби: 

заличава се

(i) спешни употреби по член 12, 
параграф 5, 
(ii) до 31 декември 2014 г. и при 
условие, че се съблюдават 
количествените ограничения за 
пускане на пазара, предвидени в 
член 12, параграф 2, за карантина и 
обработка на пратки преди износ;

Or. en

Обосновка

След заличаването на член 12 тази част следва също да се заличи. Съгласно Решение 
2008/753/ЕО на Комисията от 18 септември 2008 г. относно невключването на метил 
бромид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, разрешението за метилбромид ще 
изтече на 18 март 2009 г. Би било логично употребата на метилбромид да се забрани 
също и в контекста на настоящата директива. Освен това, съгласно прегледа на 
Монреалския протокол, осъществен пред 2004 г., в сферата на дейностите по 
карантина и обработка на пратки съществуват достатъчно алтернативи.
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Изменение 79
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) метилбромид за всяка от следните 
употреби:

б) метилбромид за спешни употреби по 
член 12,  

(i) спешни употреби по член 12, 
параграф 5; 
(ii) до 31 декември 2014 г. и при 
условие, че се съблюдават
количествените ограничения за 
пускане на пазара, предвидени в 
член 12, параграф 2, за карантина и 
обработка на пратки преди износ;

Or. en

Обосновка

Метилбромидът дава по-бързи резултати в сравнение с неговите алтернативи и е 
разумно използването му да бъде разрешено за спешни употреби до 31 декември 2014 
г. съгласно правилата, описани в член 12, параграф 5 от предложението на 
Комисията. Още повече, че предложението на Комисията е по-строго отколкото 
изискванията на изменения Монреалски протокол (член 2З: Метилбромид).

Изменение 80
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се износът от Общността 
на контролирани вещества, които не 
са в продукт, различен от контейнер, 
предназначен за превозване и 
съхранение на такива вещества  или 
продукти и оборудване, съдържащи или 
зависещи от  тези вещества, освен за 
лични цели. 

1. Забранява се износът от Общността 
на контролирани вещества  или 
продукти и оборудване, съдържащи или 
зависещи от  тези вещества, с 
изключение на лични вещи.

Or. en
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Изменение 81
Martin Callanan

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) контролирани вещества за
задоволяване на употреба за основни
нужди, посочени в член 10, параграф 2,
на Страните;

а) контролирани вещества за
задоволяване на употреба за основни
нужди на страните;

Or. en

Обосновка

Следва да се прави изключение за производството и износа на 
хлорофлуорвъглеводороди за основни нужди за производство на дозиращи инхалатори 
в държавите по член 5. Едва в момента приключва преминаването към алтернативни 
вещества в развиващите се страни. Възможно е да е необходимо използването на 
хлорофлуорвъглеводороди с високо фармацевтично качество за ограничен период след 
2010 г. поради затруднения при използването на заместители. Въпреки това, 
предложението на Комисията забранява производството и износа без да включва 
подходящи изключения. 

Изменение 82
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) контролирани вещества за
задоволяване на употреба за основни
нужди, посочени в член 10, параграф 2,
на Страните;

а) контролирани вещества за
задоволяване на употреба за основни
нужди на страните;

Or. en

Обосновка

Следва да се прави изключение за производството и износа на
хлорофлуорвъглеводороди за основни нужди за производство на дозиращи инхалатори 
в държавите по член 5. Едва в момента приключва преминаването към алтернативни 
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вещества в развиващите се страни. Напълно е възможно да е необходимо 
използването на хлорофлуорвъглеводороди с високо фармацевтично качество за 
ограничен период след 2010 г. поради затруднения при използването на заместители. 
Въпреки това, предложението на Комисията забранява производството и износа без 
да включва подходящи изключения.

Изменение 83
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква в – subpoint ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) описание и код по КН, както са 
посочени в приложение IV,

(ii) описание и код по Комбинираната 
номенклатура (КН), както са посочени 
в приложение IV,

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота трябва да се разгърне съкращението.

Изменение 84
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при внос или износ на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от халон или ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди

г) при внос или износ на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от контролирани вещества:

(i) вида и естеството на оборудването; (i) вида и естеството на оборудването;
(ii) за броими стоки, броя единици и 
количеството на контролираното 
вещество, съдържащо се във всяка 
единица, изразено в метрични 
килограми;

(ii) за броими стоки, броя единици и 
количеството на контролираното 
вещество, съдържащо се във всяка 
единица, изразено в метрични 
килограми;

(iii) за неброими стоки — общата нетна 
маса в метрични килограми;

(iii) за неброими стоки — общата нетна 
маса в метрични килограми;
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(iv) общото количество халон или 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, изразено в 
метрични килограми;

(iv) вида и общото количество на всяко 
контролирано вещество,

(v) държавата/държавите, крайна 
дестинация на продуктите и 
оборудването,

(v) държавата/държавите, крайна 
дестинация на продуктите и 
оборудването,

(vi) дали контролираното вещество е 
свежо, регенерирано или отпадъчно;

(vi) дали контролираното вещество е 
свежо, регенерирано или отпадъчно;

(vii) за продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от халон,
декларация, че те ще бъдат изнесени  за 
определени критични употреби  , 
посочени в приложение VI ;

(vii) за продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от халон,
декларация, че те ще бъдат изнесени  за 
определени критични употреби  , 
посочени в приложение VI ;

(viii) за продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, препратка 
към разрешението на Комисията, 
посочено в член 17, параграф 3;

(viii) за продукти и оборудване, 
съдържащи или зависещи от ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, препратка 
към разрешението на Комисията, 
посочено в член 17, параграф 3;

Or. en

Обосновка

Възможно е някои случаи на износ на продукти или оборудване да са свързани с други 
видове озоноразрушаващи вещества, не само халон или ненапълно халогенирани
хлорофлуоровъглеводороди, и това следва да бъде отразено в текста.

Изменение 85
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

(vi) дали контролираното вещество е 
свежо, регенерирано или отпадъчно;

(vi) дали контролираното вещество е 
свежо, регенерирано, рециклирано или 
отпадъчно;

Or. en

Обосновка

С цел пълнота, оборудване, съдържащо или разчитащо на халон или ненапълно 
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халогенирани хлорофлуоровъглеводороди може да работи със свежи, регенерирани или 
рециклирани съединения, докато ако съдържа отпадъчни съединения - то е 
предназначено за унищожаване в съответствие с член 22.

Изменение 86
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме 
допълнителни мерки за мониторинга 
или контрола на контролирани вещества 
или на нови вещества и на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от контролирани вещества, поставени 
под режим временно складиране, 
включително прехвърляне, по време на 
транзит или реекспорт от митническата 
територия на Общността, въз основа на 
оценка на потенциалните рискове от 
незаконна търговия, свързани с такива 
движения, като взема предвид 
социално-икономическото въздействие 
на подобни мерки. 

Комисията може да приеме 
допълнителни мерки към изискуемите 
съгласно Препоръка 2001/331/ЕО или 
описаните в член 18 от настоящия 
регламент за мониторинга или 
контрола на контролирани вещества или 
на нови вещества и на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от контролирани вещества, поставени 
под режим временно складиране, 
включително прехвърляне, по време на 
транзит или реекспорт от митническата 
територия на Общността, въз основа на 
оценка на потенциалните рискове от 
незаконна търговия, свързани с такива 
движения, като взема предвид 
социално-икономическото въздействие 
на подобни мерки.

Or. en

Обосновка

За яснота - първо трябва да са ясни основните мерки и след това може да се 
споменат допълнителни мерки.
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Изменение 87
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме 
допълнителни мерки за мониторинга 
или контрола на контролирани вещества 
или на нови вещества и на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от контролирани вещества, поставени 
под режим временно складиране, 
включително прехвърляне, по време на 
транзит или реекспорт от митническата 
територия на Общността, въз основа на 
оценка на потенциалните рискове от 
незаконна търговия, свързани с такива 
движения, като взема предвид 
социално-икономическото въздействие 
на подобни мерки. 

Комисията може да приеме 
допълнителни мерки за мониторинга 
или контрола на контролирани вещества 
или на нови вещества и на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от контролирани вещества, 
включително поставените под режим 
временно складиране, прехвърляне по 
време на транзит или реекспорт от 
митническата територия на Общността, 
както и други дейности, въз основа на 
оценка на потенциалните рискове от 
незаконна търговия, свързани с такива 
движения, като вземат предвид 
ползите за околната среда и 
социално-икономическото въздействие 
на подобни мерки, както и 
съществуването на възможни 
алтернативи.

Or. en

Обосновка

Необходимо е приложното поле да се определи в по-широка степен, така че да е 
налице потенциал за решаване на проблеми в допълнение на специфичните положения, 
изброени в проекта на Комисията.  Освен това, необходимо е да се вземе предвид 
ползата за околната среда (за озона, за климата и т.н.) и възможността за 
алтернативи.

Изменение 88
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя  списък с продукти и 
оборудване , които може да  съдържат 

Комисията изготвя с цел насоки на 
митническите органи на държавите-
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или зависят от  контролирани вещества, 
и кодовете по Комбинираната 
номенклатура за даване на насоки на 
митническите органи на държавите-
членки.

членки: 

а) списък с продукти и оборудване, 
които може да  съдържат или зависят от
контролирани вещества, 
б) списък с вещества, продукти, 
оборудване и употреби, които са 
разрешени съгласно настоящия 
регламент и свързаните условия или 
изисквания, както и 
в) списък с вещества, продукти и 
оборудване, които не са разрешени 
съгласно настоящия регламент. 
Във всеки списък ще се посочва 
съответната Комбинирана 
номенклатура.

Or. en

Обосновка

Списък със стоки, които "биха могли"да съдържат ОРВ донякъде е полезен, но 
митническите служители се нуждаят от по-голяма яснота, с цел да изпълняват 
ефективно задълженията си – те се нуждаят от списък с вещества и стоки, които 
са разрешени (и свързаните изисквания като разрешителни например) и списък с 
вещества/стоки, които не са разрешени.

Изменение 89
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя  списък с продукти и 
оборудване, които може да  съдържат 
или зависят от  контролирани вещества, 
и кодовете по Комбинираната 
номенклатура за даване на насоки на 
митническите органи на държавите-
членки.

Комисията изготвя до 1 януари 2010 г.
списък с продукти и оборудване, които 
може да  съдържат или зависят от
контролирани вещества, и кодовете по 
Комбинираната номенклатура за даване 
на насоки на митническите органи на 
държавите-членки.
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Or. en

Обосновка

Регламентът се прилага от 1 януари 2010 г. За да могат да го прилагат, 
митническите органи на държавите-членки се нуждаят от този списък.

Изменение 90
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Контролираните вещества, които се 
съдържат във хладилни, климатични и 
термопомпени инсталации, оборудване, 
което съдържа разтворители или
противопожарни системи и преносими 
пожарогасители, се събират по време на 
операции по обслужване и поддръжка 
на оборудването или преди демонтажа 
или изваждането от експлоатация на 
оборудването с цел унищожаването им 
посредством технологии, които са 
одобрени от Страните, изброени в 
приложение VII , или се събират за 
рециклиране или регенериране .

1. Контролираните вещества 
(включително пропеленти в пяна), 
които се съдържат във хладилни, 
климатични и термопомпени 
инсталации, оборудване, което съдържа 
разтворители или  противопожарни 
системи и преносими пожарогасители, 
се събират по време на операции по 
обслужване и поддръжка на 
оборудването или преди демонтажа или 
изваждането от експлоатация на 
оборудването с цел унищожаването им 
посредством технологии, които са 
одобрени от Страните, изброени в 
приложение VII.  Контролирани 
вещества, чиято употреба е 
разрешена за неотложни или 
критични нужди съгласно настоящия 
регламент, могат да се рециклират 
или регенерират;  всички други 
контролирани вещества се 
унищожават.
Комисията изготвя към регламента 
приложение със стандартите за 
изпълнение, които определят нивото 
на отстраняване на 
озоноразрушаващи вещества във всяка 
категория продукт и оборудване и 
наблюдава стандартите, отразяващи 
най-добрите екологични практики.

Or. en
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Обосновка

Пяната в хладилниците често съдържа повече ОРВ отколкото хладилният агент в 
хладилниците. Съгласно Регламент 2037/2000 операторите са длъжни да 
отстраняват ОРВ (пропелент) от пяна, но някои държави-членки все още не са 
изпълнили това изискване. Трябва ясно да се заяви като изискване. Рециклиране и 
регенериране на използван ОРВ следва да бъде разрешено само в случаите, в които 
ОРВ ще бъде използване за разрешени нужди (т.е. неотложни и критични нужди, 
позволени съгласно регламента). Целта на настоящия регламент е да елиминира 
нужди от ОРВ, които не са неотложни. Въпреки, че Регламент 2037/2000 изисква 
отстраняване на ОРВ, нивото на отстраняване в някои опериращи инсталации на 
практика е неприемливо ниско (напр. някои инсталации за рециклиране на хладилници) 
и са налице големи, технически неоправдани различия в изпълнението на инсталациите 
в рамките на Европа. Стандартите за изпълнение следва да уточняват процента на 
ОРВ, който следва да се отстранява от различни видове продукти и оборудване, 
както и минималните стандарти за технически контрол. 

Изменение 91
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Контролираните вещества, които се 
съдържат във хладилни, климатични и 
термопомпени инсталации, оборудване, 
което съдържа разтворители или
противопожарни системи и преносими 
пожарогасители, се събират по време на 
операции по обслужване и поддръжка 
на оборудването или преди демонтажа 
или изваждането от експлоатация на 
оборудването с цел унищожаването им 
посредством технологии, които са 
одобрени от Страните, изброени в 
приложение VII  , или се събират за 
рециклиране или регенериране . 

1. Контролираните вещества, които се 
съдържат във хладилни, климатични и 
термопомпени инсталации, оборудване, 
което съдържа разтворители или
противопожарни системи и преносими 
пожарогасители, от всички видове 
потребители, включително 
домакинствата, се събират по време 
на операции по обслужване и 
поддръжка на оборудването или преди 
демонтажа или изваждането от 
експлоатация на оборудването с цел 
унищожаването им посредством 
технологии, които са одобрени от 
Страните, изброени в приложение VII , 
или се събират за рециклиране или 
регенериране.

Or. en
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Обосновка

За яснота се добавя, че разпоредбата също така се прилага за домакинско оборудване.

Изменение 92
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, 
съдържащи се в контейнери, 
използвани за транспортирането или 
съхранението на тези вещества, 
които са били пуснати на пазара и 
които повече не могат да се 
използват, се събират. Ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди могат да 
бъдат изнасяни, в съответствие с 
членове 17 и 18, или унищожени чрез 
технологиите, посочени в алинея 
първа. 

Or. en

Обосновка

В член 15, параграф 1 се посочва, че "продукт" включва контейнери, използвани за 
транспортиране или съхранение на тези вещества. Предложението в член 22, 
параграф 3 би предотвратило ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди 
(HCFC), съдържащи се в контейнери  да бъдат върнати от пазара за износ. Износ на 
свежи или рециклирани ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) 
е позволен съгласно член 17, параграф 2, буква ж) и е от значение да се стимулира 
връщането на контейнери, които вече са били пуснати на пазара.
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Изменение 93
Martin Callanan

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, 
съдържащи се в контейнери, 
използвани за транспортирането или 
съхранението на тези вещества, 
които са били пуснати на пазара и 
които повече не могат да се 
използват, се събират. Ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди могат да 
бъдат изнасяни, в съответствие с 
членове 17 и 18, или унищожени чрез 
технологиите, посочени в алинея 
първа.

Or. en

Обосновка

В член 15, параграф 1 се посочва, че "продукт" включва контейнери, използвани за 
транспортиране или съхранение на тези вещества. Предложението в член 22, 
параграф 3 би предотвратило ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди 
(HCFC), съдържащи се в контейнери  да бъдат върнати от пазара за износ. Износ на 
свежи или рециклирани ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) 
е позволен съгласно член 17, параграф 2, буква ж) и е от значение да се стимулира 
връщането на контейнери, които вече са били пуснати на пазара.

Изменение 94
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя приложение към 
настоящия регламент със списък от 
продукти и оборудване, чието събиране 
и унищожаване се счита за технически и 
икономически осъществимо, като 

До 1 януари 2011 г. Комисията изготвя 
приложение към настоящия регламент 
със списък от продукти и оборудване, 
чието събиране и унищожаване се счита 
за технически и икономически 
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посочва, когато това е целесъобразно, 
технологиите, които следва да бъдат 
прилагани.

осъществимо, като посочва, когато това 
е целесъобразно, технологиите, които 
следва да бъдат прилагани.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че складираните съединения са уловени повторно. За да се 
гарантира това, към мерките за изпълнение се добавят конкретни дати.

Изменение 95
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя приложение към 
настоящия регламент със списък от 
продукти и оборудване, чието събиране 
и унищожаване се счита за технически и 
икономически осъществимо, като 
посочва, когато това е целесъобразно, 
технологиите, които следва да бъдат 
прилагани.

Комисията изготвя до 1 януари 2010 г.
приложение към настоящия регламент 
със списък от продукти и оборудване, 
чието събиране и унищожаване се счита 
за технически и икономически 
осъществимо, като посочва, когато това 
е целесъобразно, технологиите, които 
следва да бъдат прилагани.

Or. en

Обосновка

Регламентът се прилага от 1 януари 2010 г. За да могат да го прилагат, 
предприемачите се нуждаят от този списък. За да се гарантира еднакво ниво на 
екологична защита по време на събирането или унищожаването, на територията на 
целия ЕС трябва да се прилагат най-добрите налични техники.

Изменение 96
Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя приложение към Комисията изготвя приложение към 
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настоящия регламент със списък от 
продукти и оборудване, чието събиране 
и унищожаване се счита за технически и 
икономически осъществимо, като 
посочва, когато това е целесъобразно, 
технологиите, които следва да бъдат 
прилагани.

настоящия регламент със списък от 
продукти и оборудване, чието събиране 
и унищожаване се счита за технически и 
икономически осъществимо, като 
посочва, когато това е целесъобразно, 
технологиите, които следва да бъдат 
прилагани. Всяко предложение за 
изготвяне на такова приложение се 
съпътства от цялостна 
икономическа оценка на разходите и 
ползите за всички държави-членки.

Or. en

Изменение 97
Evangelia Tzampazi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията също така приема план за 
действие от 1 януари 2011 г., който 
предвижда стимули за изтегляне на 
въпросните вещества и замяната им 
с по-безопасни алтернативи.

Or. el

Обосновка

Като се има предвид все по-належащата необходимост тези вещества да бъдат 
събрани и премахнати в колкото е възможно по-кратък срок, би било от полза 
Комисията да изготви план за действие, с оглед предоставянето на стимули за 
"потребителите" и "производителите" да изтеглят и заменят тези вещества 
колкото е възможно по-бързо.
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Изменение 98
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвяне на своето 
предложение за приложението, 
Комисията консултира държавите-
членки и всички заинтересовани 
страни за определяне на продуктите 
и оборудването.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че складираните съединения са уловени повторно.

Изменение 99
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвяне на своето 
предложение за приложението, 
Комисията консултира държавите-
членки и всички заинтересовани 
страни за определяне на продуктите 
и оборудването, техническите и 
икономическите възможности на 
събирането или унищожаването и 
технологиите, които се прилагат за 
всеки определен продукт или 
оборудване.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид различния капацитет на държавите-членки и техническите и 
икономически предизвикателства при ефективното справяне със складираните ОРВ, 
при изготвянето на новото приложение Комисията следва официално да се допита до 
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опита и експертните знания на всички заинтересовани страни, включително на 
държавите-членки, промишлеността и неправителствените организации.

Изменение 100
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията прави оценка на мерките, 
взети от държавите-членки и може,  в 
светлината на тази оценка и на 
техническата и друга информация от 
значение , ако е целесъобразно, да 
приеме мерки  относно изискванията за 
минимална  квалификация. 

Комисията прави оценка на мерките, 
взети от държавите-членки. Обръща се 
специално внимание на 
изолационната пяна в сградите и 
също така във връзка със 
законодателството относно 
отпадъците. До 1 януари 2011 г. 
Комисията приема мерки  относно 
изискванията за минимална
квалификация.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че складираните съединения са уловени повторно. За да се 
гарантира това, към мерките за изпълнение се добавят конкретни дати. Специално 
внимание следва да се обърне на изолационната пяна в сградите, която също трябва 
да бъде разгледана в бъдещата директива относно отпадъците от строителство и 
разрушаване на постройки.

Изменение 101
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изтичане и емисии  на контролирани 
вещества

Ограничаване

1. С цел да се предотврати и сведе до 
минимум всяко  изтичане на 
контролирани вещества , 

1. Операторите на следните 
стационарни приложения: хладилни, 
климатични и термопомпени 
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предприемачите  вземат всички 
възможни предохранителни  мерки. 
По-специално, неподвижните 
съоръжения, съдържащи над 3 kg 
хладилен агент, се проверяват за 
изтичане всяка година. 

инсталации, оборудване, което 
съдържа разтворители 
или противопожарни системи и 
преносими пожарогасители, които 
съдържат контролирани вещества, 
изброени в приложение I, прилагайки 
всички мерки, които са технически 
възможни и не предполагат 
непропорционални разходи:

Държавите-членки ще определят 
изискванията за минимална
квалификация на персонала.   В 
светлината на оценка на посочените 
мерки, вземани от държавите-
членки,  и на техническата и друга 
информация от значение, Комисията, 
ако е целесъобразно, може да приеме 
мерки за  хармонизирането на тези
изисквания за минимална
квалификация. 

а) предотвратяват течове от тези 
газове; и

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително 
чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

б) поправят всеки засечен теч 
възможно най-скоро.

2. Предприемачите вземат  всички 
възможни предохранителни мерки с 
цел предотвратяване и свеждане до 
минимум на всякакви изтичания на
метилбромид от фумигационните 
съоръжения и при други операции  с 
метилбромид.  Държавите-членки ще 
определят изискванията за 
минимална  квалификация на 
персонала.

2. Операторите на приложенията, 
посочени в параграф 1, гарантират, че 
са проверени за течове от 
сертифициран персонал, който 
отговаря на минималните изисквания 
по член 5 от Регламент ЕО № 
842/2006 или подобна квалификация, в 
съответствие със следния график:

3. Предприемачите вземат  всички 
целесъобразни  предпазни мерки с цел 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на всяко  изтичане и 
емисии  на контролирани вещества, 
използвани като изходни суровини и 
производствени агенти.

а) приложения, съдържащи 3 kg или 
повече контролирани вещества, се 
проверяват за течове поне веднъж на 
всеки 12 месеца; това няма да се 
отнася за оборудване с херметически 
затворени системи, които са 
етикетирани като такива и 
съдържат по-малко от 6 kg 
контролирани вещества;

4. Предприемачите вземат  всички б) приложения, съдържащи 30 kg или 
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предпазни осъществими мерки с цел 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на изтичането и емисиите
на контролирани вещества, получени 
случайно и без умисъл в процеса на 
производство на други химикали.

повече контролирани вещества, се 
проверяват за течове поне веднъж на 
всеки 6 месеца;

5. Комисията може да установи 
технологиите или практиките, 
които трябва да се използват от 
предприемачите за предотвратяване 
и минимизиране на изтичането и 
емисиите на контролирани вещества. 

в) приложения, съдържащи 300 kg или 
повече контролирани вещества, се 
проверяват за течове поне веднъж на 
всеки 3 месеца;

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез 
допълването му се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

Приложенията се проверяват за 
течове в рамките на един месец след 
като теч е бил ремонтиран с цел 
гарантиране, че ремонтът е 
ефективен.

По смисъла на настоящия параграф 
"проверен за течове" означава, че 
оборудването или системата е 
проверена за течове, като се 
използват директни или индиректни 
измервателни методи и като се 
фокусира върху тези части на 
оборудването или системата, които е 
най-вероятно да протекат. 
Директните и индиректните 
измервателни методи за проверка за 
течове се специфицират в 
стандартните изисквания за 
проверките, предвидени в параграф 7.
3. Там, където е поставена правилно 
функционираща система за засичане 
на течове, честотата на проверките, 
изискващи се по силата на параграф 2, 
букви б) и в), се намалява наполовина.
4. В случай на противопожарни 
системи с установен режим на 
инспектиране, отговарящ на 
стандарта ISO 14520, тези инспекции 
могат също да се използват за 
изпълнението на задълженията на 
настоящия регламент, стига тези 
инспекции да са поне със същата 
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честота.
5. Оператори на приложенията, 
предвидени в параграф 1, които 
съдържат 3 kg или повече 
контролирани вещества, трябва да 
поддържат досиета за количеството 
и типа контролирани вещества, 
които са инсталирани, за добавени 
количества и за количества, които са 
възстановени по време на сервиз, 
поддръжка и окончателно 
отстраняване. Те трябва да 
поддържат и архив на друга 
релевантна информация, 
включително идентификацията на 
предприятието или техника, който е 
извършил сервиза или поддръжката, 
както и датите и резултатите от 
проверките, извършени съгласно 
параграфи 2, 3 и 4, и съответна 
информация, специфично 
идентифицираща отделното 
стационарно оборудване за 
приложенията, предвидени в 
параграф 2, букви б) и в). Тези архиви 
са на разположение при поискване от 
компетентния орган и от 
Комисията.
6. До 1 януари 2011 г. Комисията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 25, параграф 3, 
установява стандартните 
изисквания за проверка на течове за 
всяко от приложенията, предвидени в 
параграф 1 от настоящия член.
7. На основата на информацията, 
получена от държавите-членки и в 
консултация със съответните 
сектори, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 25, 
параграф 3, Комисията може да  
установи минималните изисквания и 
условията за взаимно признаване по 
отношение на програмите за обучение 
и сертификация за съответния 
персонал, занимаващ се с 
инсталацията, поддръжката или 
сервиза на оборудването и системите, 
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обхванати от член 23, параграф 1, 
така и за персонала, занимаващ се с 
дейностите, предвидени в членове 22 
и 23.

Or. en

Обосновка

Член 3 от Регламент (EО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове има 
по-точни разпоредби във връзка с изтичането и емисиите на контролирани вещества. 
От съображения за последователност, за да се подобри качеството на текста и за 
да има повече предпазни клаузи срещу емисиите, по-добре е да включим същия текст в 
настоящия регламент.

Изменение 102
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприемачите вземат  всички 
възможни предохранителни мерки с цел 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на всякакви изтичания на
метилбромид от фумигационните 
съоръжения и при други операции  с 
метилбромид.  Държавите-членки ще 
определят изискванията за минимална
квалификация на персонала.

2. Предприемачите вземат  всички 
възможни предохранителни мерки с цел 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на всякакви изтичания на
метилбромид от фумигационните 
съоръжения и при други операции  с 
метилбромид. Държавите-членки ще 
определят изискванията за минимална
квалификация на персонала. В 
контекста на оценка на посочените 
мерки, вземани от държавите-
членки,  и на техническата и друга 
информация от значение, Комисията, 
ако е целесъобразно, може да приеме 
мерки за  хармонизирането на тези
изисквания за минимална
квалификация.

Or. en

Обосновка

Предпоставка за гарантиране на същото равнище на екологична защита на 
територията на целия ЕС.
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Изменение 103
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да установи
технологиите или практиките, които 
трябва да се използват от 
предприемачите за предотвратяване и 
минимизиране на изтичането и 
емисиите на контролирани вещества. 

5. До 1 януари 2010 г. Комисията 
установява технологиите, практиките 
или стандартите за изпълнение, 
които трябва да се използват от 
предприемачите за предотвратяване и 
минимизиране на изтичането и 
емисиите на контролирани вещества.

Or. en

Обосновка

Въпреки че Регламент 2037/2000 изисква минимизирането на изтичането и емисиите 
на ОРВ, на практика това не беше адекватно извършено от операторите. Има 
сериозна нужда от технически насоки за операторите на охлаждащи услуги и за 
други, които се занимават с ОРВ. Регламентът на ЕС за флуорираните парникови 
газове съдържа полезен текст (свързан с предотвратяване на изтичане и емисии), 
който следва да се добави към новия регламент за ОРВ с необходимото адаптиране. 
Мерките от регламента за флуорираните парникови газове се основават на 
холандската система STEK, която е успешна при намаляване на изтичането и 
емисиите от хладилните агенти.  

Изменение 104
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да установи
технологиите или практиките, които 
трябва да се използват от 
предприемачите за предотвратяване и 
минимизиране на изтичането и 
емисиите на контролирани вещества.

5. Комисията следва до 1 януари 2010 г. 
да установи технологиите или
практиките, които трябва да се 
използват от предприемачите за 
предотвратяване, минимизиране и 
мониторинг на изтичането и емисиите 
на контролирани вещества.



PE416.362v01-00 62/68 AM\755512BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Регламентът се прилага от 1 януари 2010 г. За да могат да го прилагат 
предприемачите се нуждаят от списъка с технологиите или практиките, които 
трябва да се използват за предотвратяване, минимизиране и мониторинг на 
изтичането и емисиите на контролирани вещества. Достъпността на този списък на 
равнище ЕС ще гарантира същото равнище на екологична защита на територията на 
целия ЕС.

Изменение 105
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В контекста на релевантна научна 
информация Комисията може да включи 
в част Б от приложение II всички 
вещества, които не са контролирани 
вещества, но за които се счита, че имат 
озоноразрушаващ потенциал. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 25, параграф 3.

3. В контекста на релевантна научна 
информация Комисията може да включи 
в част Б от приложение II всички 
вещества, които не са контролирани 
вещества, но за които се счита, че имат 
най-малко 0.001 озоноразрушаващ 
потенциал и период на полуразпад в 
атмосферата, надвишаващ 120 дни. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 25, параграф 3. 
Вещества, докладвани от страните 
съгласно Решения XIII/5, X/8 и IX/24 
от Протокола, се добавят към 
приложение ІІ, част Б.

Or. en

Обосновка

Съгласно Решения XIII/5, X/8 & IX/24 от Монреалския протокол, страните докладваха 
редица нови и съмнителни озоноразрушаващи вещества. Решение IX/24 гласи: "Всяка 
страна може да посочи на вниманието на Секретариата съществуването на нови 
вещества, които счита, че имат потенциал да разрушат озоновия слой и имат 
склонност към значително производство, но не са вписани като контролирани 
вещества съгласно член 2 от Протокола..." - Тези вещества следва да се добавят към 
приложение ІІ, част Б, така че тяхното производство и употреба да могат да се 

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_IX-24.shtml
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наблюдават правилно. 

Изменение 106
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В контекста на релевантна научна 
информация Комисията може да включи 
в част Б от приложение II всички 
вещества, които не са контролирани 
вещества, но за които се счита, че имат 
озоноразрушаващ потенциал. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 25, параграф 3.

3. В контекста на релевантна научна 
информация Комисията може да включи 
в част Б от приложение II всички 
вещества, които не са контролирани 
вещества, но за които се счита, че имат 
най-малко 0.01 озоноразрушаващ 
потенциал и период на полуразпад в 
атмосферата, надвишаващ 60 дни. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 25, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Съществуват много халогенизирани бързоразпадащи се вещества, които теоретично 
притежават озоноразрушаващ потенциал. Монреалският протокол използва де 
факто минимален праг от 0.01. Опитът показва, че много бързоразпадащите се 
вещества с период на разпад в атмосферата, ненадвишаващ 60 дни, не е възможно да 
достигнат стратосферата в съществени количества, така че да имат значително 
трайно въздействие върху озоновия слой. Затова е подходящо да се установят 
минимални стойности за ОРП и периода на полуразпад в атмосферата.

Изменение 107
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година до  31 март всеки 
предприемач  съобщава на Комисията, с 

1. Всяка година до 31 март всеки 
предприемач съобщава на Комисията, с 
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копие до компетентния орган на 
съответната държава-членка, данните, 
изброени в параграфи 2—5  , за всяко 
контролирано вещество и за всяко ново 
вещество, включено в приложение II,  за 
периода от 1 януари до 31 декември на 
предходната  година.

копие до компетентния орган на 
съответната държава-членка, данните, 
изброени в параграфи 2—5, както е 
посочено по-долу , за всяко 
контролирано вещество и за всяко ново 
вещество, включено в приложение II, 
част А,  за периода от 1 януари до 
31 декември на предходната  година.

Or. en

Обосновка

Включването на приложение ІІ, част Б налага изисквания за докладване на вещества, 
за които все още не е договорено те да бъдат класифицирани като нови вещества 
чрез Монреалския протокол. В действителност на срещата на OEWG28 ЕС предложи 
проекторешения относно тези вещества, които бяха отхвърлени с аргумента, че вече 
е налице мандат за Групата за научна оценка (ГНО) и Групата за техническа и 
икономическа оценка (ГТИО) да извършват такива преразглеждания. ЕС следва да 
приеме процедурите на Монреалския протокол, когато разглежда нови вещества.

Изменение 108
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) данни от самонаблюдение за 
емисии и течове, появили се по време 
на производствения процес.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира по-добра защита на околната среда и да се способства 
прилагането на член 19 от настоящия регламент.
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Изменение 109
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) данни от самонаблюдение за 
емисии и течове, появили се по време 
на унищожаване.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира по-добра защита на околната среда и да се способства 
прилагането на член 19 от настоящия регламент.

Изменение 110
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение II – Част Б – Таблица – ред 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

C3H7Br  1-Бромопропан (n-пропил 
бромид) 0,02 – 0,10

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент служи за изпълнение на задълженията на Общността по 
Монреалския протокол и следователно трябва да е в съответствие с него. Тъй като 
Общността не разполага с подходящите инструменти за оценка на ОРВ на вещества, 
които не попадат в обхвата на протокола, тя трябва да разчита на методологии 
съгласно протокола. n-пропил бромид не е определен като съдържащ значително 
количество ОРП от Групата за научна оценка, но ще продължи да бъде изследван от 
протокола. Преди да се предприеме действие на Общността относно този продукт, 
n-пропил бромид следва първо да се оцени от протокола. Следователно n-пропил 
бромид следва да се заличи от този раздел. 
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Изменение 111
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение II – Част Б – Таблица – ред 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

CF3I  Трифлуоройодометан 
(трифлуорометилйодид)  0,01 – 0,02

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно бележка под линия 34, този озоноразрушаващ потенциал се изчислява въз 
основа на съществуващите познания и се преразглежда периодично в контекста на 
решенията, взети от страните. Такова преразглеждане е възможно за CF3I. В писмо 
до Европейската комисия, проф. д-р Wuebbles, един от членовете на Групата за 
научна оценка, оцени ОРП за CF3I, използвайки тризимерно моделиране, на стойност 
0.0068. Посочената стойност в предложението на Комисията сега е неактуална.

Изменение 112
Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение II – Част Б – Таблица – нови редове

Изменение

C4Cl6 Хексахлоробутадиен 0.07

1,1,1-трихлоро-2,2,2-трифлуороетан (или 
R.113a)

0.65

C10H6BrOC
H3

6-бромо-2-метоксинафтален (или бромо-
метокси-нафтален или BMN)

Да се определи

CH2ClBr or
C3H6BrCl

1-бромо-3-хлоропропан Да се определи

CH2Br2 Дибромометан Да се определи
C2H4Br2 Дибромоетан Да се определи

C2H4BrCl Бромохлороетан Да се определи
C2H5Br Бромоетан Да се определи

C3H6Br2 1,3-Дибромопропан Да се определи
C3H7Br 2-Бромопропан Да се определи
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C4Cl4F6, 
CClF2CClF
CClFCClF2

2,2,3,3-Тетрахлоро
хексафлуоробутан

Да се определи

Or. en

Обосновка

Съгласно Решения XIII/5, X/8 & IX/24 от Монреалския протокол, страните докладваха 
редица нови и съмнителни озоноразрушаващи вещества. Решение IX/24 гласи: "Всяка 
страна може да посочи на вниманието на Секретариата съществуването на нови 
вещества, които счита, че имат потенциал да разрушат озоновия слой и имат 
склонност към значително производство, но не са вписани като контролирани 
вещества съгласно член 2 от Протокола..." - Тези вещества следва да се добавят към 
приложение ІІ, част Б, така че тяхното производство и употреба да могат да се 
наблюдават правилно.

Изменение 113
Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение III – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) употреба на въглероден 
тетрахлорид в производството на 
радиомаркиран цианокобаламин;

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква е) от приложение III не е в съответствие с Монреалския протокол, който 
разрешава употребата на този производствен агент само за 2005-2006 г. и 
позоваването на нея следва да се заличи. Дерогацията беше позволена само за 2 
години, за да се предостави достатъчно време на предприятията, произвеждащи 
цианокобаламин, да установят нови процедури за отпадъка.

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_XIII-5.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_X-8.shtml
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Decisions/Decsion_IX-24.shtml
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Изменение 114
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Приложение VII – таблица – колона 2 – ред 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение A, Гр. I
Приложение Б
Приложение В, Гр. I

Приложение I, Гр. I
Приложение I,  Гр.II, Гр.IV, Гр. V
Приложение I, Гр. VIII

Or. en

Обосновка

За яснота – трябва да се следва изброяването въведено от настоящия регламент, 
вместо изброяването от Монреалския протокол.

Изменение 115
Vladko Todorov Panayotov

Предложение за регламент
Приложение VII – таблица – колона 3 – ред 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Халон
Приложение A, Гр. II)

Халон
Приложение I, Гр. III)

Or. en

Обосновка

За яснота – трябва да се следва изброяването въведено от настоящия регламент, 
вместо изброяването от Монреалския протокол.


