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PR_COD_Recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

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

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

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

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

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

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

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

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработка)
(COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0505)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 133 и 175, параграф 1 от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията 
(C6-0297/2008),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове2,

– като взе предвид писмото от ххх 2008 г. от комисията по правни въпроси до 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в 
съответствие с член 80а, параграф 3 от правилника,

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

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

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

1. одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, с техническите корекции, одобрени от комисията по правни 
въпроси, и както е изменено по-долу;

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

                                               
1 Все още непубликувано в ОВ.
2 ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.



PE415.331v01-00 6/36 PR\753508BG.doc

BG

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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Изменение 1

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. Сега също така е 
целесъобразно постепенно да се 
забрани използването на тези 
вещества, както и на продукти и 
оборудване, съдържащи такива 
вещества.

Or. en

Обосновка

Една от най-големите опасности за озоновия слой са озоноразрушаващите вещества, 
които вече са произведени. За да се ограничи озоноразрушаващият (и парниковият) 
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 към Регламент (ЕО) № 
2037/2000 и тук също трябва да бъде посочено.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Наличието на алтернативи на 
метилбромида следва да доведе до по-
значително намаляване на неговото 
производство и потребление в 
сравнение с предвиденото в 

(10) С оглед на Решение 2008/753/ЕО 
на Комисията от 18 септември 2008 
г. относно невключването на 
метилбромид в приложение I към 
Директива 91/414/ЕИО и наличието на 
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Протокола. Изключението за употреба 
при критични нужди  на метилбромид 
следва да бъде отменено напълно, като 
се запазва възможността за 
разрешаване на дерогация при спешни 
ситуации в случай на неочаквани 
нашествия на вредители и избухване 
на зарази, като подобна спешна 
употреба е необходимо да бъде 
разрешена съгласно Директива 
91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 
1991 г. относно пускането на пазара 
на продукти за растителна защита1

и съгласно Директива 98/8/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 1998 г. относно 
пускането на пазара на биоциди2. В 
такива случаи следва да се предвидят 
мерки за намаляване на емисиите, 
като например използване на 
практически непропускливо покритие 
при обеззаразяване на почвите.

алтернативи на метилбромида, би 
трябвало да има пълна забрана върху
неговото производство и потребление. 
Изключението за употреба при 
критични нужди на метилбромид следва 
да бъде отменено напълно.

_________
1ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, 
последно изменена с Директива 2007/52/ЕО на 
Комисията (ОВ L 214, 17.8.2007 г., стр. 3).
2ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, 
последно изменена с Директива 2007/70/ЕО на 
Комисията от 29 ноември 2007 г. (ОВ L 312, 
30.11.2007 г., стр. 26).

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 метилбромид ще изтече на 18 март 2009 г. Би било логично 
употребата на метилбромид да се забрани също и в контекста на настоящата 
директива.
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Изменение 3

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) Доколкото съществуват 
алтернативи, употребата на 
метилбромид за карантина и обработка 
на пратки преди износ също следва да се
забрани във възможно най-кратки 
срокове.

Or. en

Обосновка

Съществуват алтернативи за множество употреби на дейностите по карантина и 
обработка на пратки преди износ. В проучване от 2004 г. "страните [по Монреалския 
протокол] докладваха за широкодостъпната наличност на алтернативни видове 
обработка." Същевременно в проучването се посочва, че "разходите, 
местоположението на съоръженията и липсата на одобрение от страна на 
търговските партньори представляват пречки за тяхното внедряване".1 Комитетът 
за техническите възможности за избор по отношение на метилбромида към Групата 
за техническа и икономическа оценка (ГТИО) определи 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.
1 Ogden, S.C., International Survey on the Use of Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment”, 
MarketAccess Solutions Ltd, New Zealand (финансирано от Европейската комисия), декември 2004 г.

Изменение 4

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 

(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 



PE415.331v01-00 10/36 PR\753508BG.doc

BG

дейности, които създават най-големи 
рискове от незаконна търговия или 
емисии на контролирани вещества. 

дейности, които създават най-големи 
рискове от незаконна търговия или 
емисии на контролирани вещества. 
Държавите-членки гарантират, че 
инспекциите се извършват в 
съответствие с Препоръка 
2001/331/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г. за определяне на минимални 
критерии за инспекции на околната 
среда в държавите-членки1.
_________
1 ОВ L 118, 4.4.2001 г., стр. 41-46

Or. en

Обосновка

Успехът на настоящия регламент до голяма степен зависи от качествените 
инспекции. Следователно е необходимо да се прилагат разпоредбите на Препоръка 
2001/331/ЕО.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да бъде утвърден гъвкав 
механизъм, който да гарантира 
докладването на веществата, 
определени като озоноразрушаващи от 
Групата за научна оценка по Протокола, 
за да се позволи оценката на мащаба на 
тяхното въздействие върху околната 
среда и за да се подсигури, че тези нови 
вещества, за които е било установено, че 
са със значителен озоноразрушаващ 
потенциал, са обект на контролни 
мерки.

(28) Следва да бъде утвърден гъвкав 
механизъм, който да гарантира 
докладването на веществата, 
определени като озоноразрушаващи от 
Групата за научна оценка по Протокола, 
за да се позволи оценката на мащаба на 
тяхното въздействие върху околната 
среда и за да се подсигури, че тези нови 
вещества, за които е било установено, че 
са със значителен озоноразрушаващ 
потенциал, са обект на контролни 
мерки. В този контекст следва да се 
обърне специално внимание на ролята 
на много бързоразпадащите се 
вещества, с оглед на оценката на 
озона, проведена от Програмата на 
ООН за околната среда(UNEP) 
/Световната метеорологична 
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организация (WMO) през 2006 г., която 
стигна до заключението, че 
озоноразрушаващият потенциал на 
тези вещества е по-голям отколкото 
се считаше преди. 

Or. en

Обосновка

Оценката на озона, проведена от Програмата на ООН за околната среда(UNEP) 
/Световната метеорологична организация (WMO) през 2006 г., стига до 
заключението, че "ролята на много бързоразпадащите се вещества за разрушаването 
на озоновия слой е от по-голямо значение, отколкото се преценяваше преди". Сега се 
счита, че много бързоразпадащите се халогенизирани вещества като n-пропил бромид 
(n-PB), който е почти изцяло антропогенен, значително допринасят за общия бром в 
стратосферата и по този начин имат неблагоприятно въздействие върху 
стратосферния озон. Предложението на Комисията включва n-PB в приложение ІІ, 
част Б (вещества, които трябва да бъдат докладвани), а той трябва да бъде в 
приложение І, част А (вещества, за които има ограничения).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „пускане на пазара“ означава 
доставянето или предоставянето на 
трети лица за първи път в рамките на 
Общността  възмездно или 
безвъзмездно и включва допускането за 
свободно обращение, както е посочено в 
Регламент (ЕО) № 450/2008 ,

(16) „пускане на пазара“ означава 
доставянето или предоставянето на 
трети лица в рамките на Общността
възмездно или безвъзмездно и включва
допускането за свободно обращение, 
както е посочено в Регламент (ЕО) 
№ 450/2008 , По отношение на 
продуктите и оборудването, това се 
отнася единствено до доставянето 
или предоставянето за първи път в 
рамките на Общността,

Or. en

Обосновка

Въпреки че предложеното определение за „пускане на пазара“, ограничаващо го до 
първата транзакция в рамките на Европейската общност, е в съответствие с 
разпоредбите на Монреалския протокол и определението на този термин съгласно 
Регламент (EО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, то може да 
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отслаби ефективното прилагане на контролните мерки по отношение на 
веществата. Закупуването на контролирани вещества в рамките на Европейската 
общност вече няма да бъде регулирано и правоприлагащите органи ще бъдат 
ограничени до инспекции на тяхната последваща употреба.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „рециклиране“ означава повторното 
използване на събрани контролирани 
вещества след подлагане на основни 
процеси на почистване, като 
филтриране или сушене,

(19) „рециклиране“ означава повторното 
използване на събрани контролирани 
вещества след подлагане на основни 
процеси на почистване,

Or. en

Обосновка

Предложеното определение се различава от определението, използвано в Регламент 
(EО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Дружествата, които 
извършват рециклиране, като цяло рециклират ненапълно халогенираните 
хлорофлуоровъглеводороди (HCFC), които са контролирани вещества съгласно 
настоящия регламент, и ненапълно флуорираните въглеводороди (HFC), които са 
контролирани с регламента за флуорираните парникови газове. Важно е да се запази 
съответствието между двата регламента по отношение на рециклирането и 
регенерирането.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 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,
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Or. en

Обосновка

Предложеното определение променя напълно значението на понятието 
„регенериране” спрямо определението, което е включено в Регламент 2037/2000 и 
Монреалския протокол. Възстановяването към определено качество, еквивалентно на 
свеж материал, налага ненужни ограничения върху регенерирането, които могат да 
ограничат 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 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки  производител гарантира 
следното  :

Всеки  производител гарантира 
следното  :

a) изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  в периода 
от 1 януари 2010  г. до 31 декември 
2010  г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 35 % 
от изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  през 
1997 г.;

a) изчисленото ниво на производство на 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  в периода 
от 1 януари 2010  г. до 31 декември 
2010  г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 35 % 
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 14  % 
от изчисленото ниво на производство 
на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  през 
1997 г.; в)
в) не произвежда ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  след 31 
декември 2019 г.

в) не произвежда ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди  след 31 
декември 2014 г.
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Or. en

Обосновка

Комисията предлага крайният срок за производството на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглероди (HCFC) в Европа за износ да бъде изтеглен напред (от 2025 г. 
на 2020 г.) съгласно Монреалския протокол. В обзорното проучване на Milieu Ltd и 
Ecosphere Lda се предлага датата 2015 г., но Комисията не възприе това 
предложение. За да бъде по-амбициозен, крайният срок следва да бъде по-рано. Освен 
това във връзка с член 11, параграф 2, съгласно изключението за употребата на 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) до края на 2014 г., е 
логично поне производството им да е било преустановено. 

Изменение 10

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, без да се 
отчитат посочените в член 4, 
параграф 2 нива на производство,
както и да бъдат пускани на пазара и 
използвани като изходна суровина.

Or. en

Обосновка

Добавянето на това пояснение е необходимо с цел да се гарантира, че промяната на 
определението за производство (член 3, параграф 10) не засяга контрола върху 
производството (член 4, параграф 2).

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – 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 производствени 

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 
контролираните вещества могат да 
бъдат произвеждани, без да се 
отчитат посочените в член 4, 
параграф 2 нива на производство,
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агенти. както и да бъдат пускани на пазара и 
използвани като производствени агенти.

Or. en

Обосновка

Добавянето на това пояснение е необходимо с цел да се гарантира, че промяната на 
определението за производство (член 3, параграф 10) не засяга контрола върху 
производството (член 4, параграф 2).

Изменение 12

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.

Or. en

Обосновка

Определението за производствени агенти съгласно Решение X/14 към Монреалския 
протокол позволява докладването и контрола на "съставките" или "потреблението" 
(може би е необходима алтернативна формулировка за пояснение). Тази добре 
обмислена формулировка беше избрана с цел да се избегне необходимостта от 
определяне на "максималната" употреба, тъй като подобно определение не е от 
значение за прилагането на производствен агент,който е разрешен единствено при 
наличие на "незначителни" емисии. Определението за "максимална употреба" 
очевидно би било ограничение за производството и не би реализирало екологични ползи.
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Изменение 13

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 от съответния предприемач.

Or. en

Обосновка

Въпреки че обхватът на инсталациите за употреба на рециклирани/регенерирани 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) е същият като в 
Регламент 2037/2000, формулировката не съответства на тази в член 22. 
Реверсивните климатични/термопомпени системи следва да бъдат добавени с цел да 
се осигури съответствие. Важно е да се гарантира, че е ясно, че сервизното 
обслужване на приложенията може да се осъществява с регенерирани ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди. Освен това, предложението не определя 
ясно дали обозначението се отнася до количеството/вида на регенерираните и/или 
рециклираните HCFC (и двете могат да бъдат добавени) или до тяхното общо 
количество.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато за поддръжка и сервизно 
обслужване се използват регенерирани 
или рециклирани ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, 
съответната хладилна и климатична 
инсталация носи обозначение за вида на 
веществото, неговото количествено 
съдържание в инсталацията и, съгласно 
член 6 от Директива 67/548/ЕИО, 
символа за опасност и обозначение за 
опасността при употреба на веществото.

3. Когато за поддръжка и сервизно 
обслужване се използват регенерирани 
или рециклирани ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, 
съответната хладилна и климатична 
инсталация и реверсивна 
климатична/термопомпена система
носи обозначение за вида на 
веществото, неговото количествено 
съдържание в инсталацията и, съгласно 
член 6 от Директива 67/548/ЕИО, 
символа за опасност и обозначение за 
опасността при употреба на веществото.
Съхранява се информация за 
количеството и вида добавено 
вещество, както и за идентичността 
на дружеството или техника, 
извършил сервизното обслужване и 
поддръжката.

Or. en

Обосновка

Въпреки че обхватът на инсталациите за употреба на рециклирани/регенерирани 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) е същият като в 
Регламент 2037/2000, формулировката не съответства на тази в член 22. 
Реверсивните климатични/термопомпени системи следва да бъдат добавени с цел да 
се осигури съответствие. Важно е да се гарантира, че е ясно, че сервизното 
обслужване на приложенията може да се осъществява с регенерирани ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди. Освен това, предложението не определя 
ясно дали обозначението се отнася до количеството/вида на регенерираните и/или 
рециклираните HCFC (и двете могат да бъдат добавени) или до тяхното общо 
количество.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки водят 
регистри на дружествата, които 
пускат регенерирани ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди на пазара. 
Единствено дружествата, вписани в 
регистрите, имат право да пускат 
регенерирани ненапълно халогенирани
хлорофлуоровъглеводороди на пазара. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за програмите си за 
регистриране не по-късно от 1 януари 
2010 г. Държавите-членки осигуряват 
достъп до регистъра, с цел да 
позволят на дружествата, които 
получават регенерирани ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, да 
потвърдят източника на 
веществата. 
Дружествата, които използват 
регенерирани ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди за 
поддръжка и сервизно обслужване, ще 
водят регистър, в който са вписани 
регенераторите, доставили 
регенерирани ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди.

Or. en

Обосновка

Една от целите на настоящия регламент е да се намали рискът от незаконна 
употреба и търговия с ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглероди (HCFC) 
посредством ограничаване на пускането на регенерирани HCFC на пазара. Особено 
ако регенерираните HCFC са еквивалентни или сходни на свежите HCFC, ще бъде 
трудно да се разграничат регенерираните от свежите вещества. Дружествата, 
които се занимават с регенериране, са длъжни да разполагат с разрешителни за 
обработка на отпадъците и да съхраняват информация за своята дейност по 
регенериране. Воденето на достъпни регистри и изискването към тези дружества да 
съхраняват информацията ще спомогне за гарантирането на възпрепятстването на 
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незаконната търговия.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключението по първа алинея не може 
да бъде разрешено за период, който 
продължава след 31 декември 2019 г.

Изключението по първа алинея не може 
да бъде разрешено за период, който 
продължава след 31 декември 2014 г.

Or. en

Обосновка

Предлага се крайният срок за производството на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглероди (HCFC) в Европа за износ да бъде изтеглен напред (от 2025 г. 
на 2020 г.) съгласно Монреалския протокол. В обзорното проучване на Milieu Ltd и 
Ecosphere Lda се предлага датата 2015 г., но Комисията не възприе това 
предложение. За да бъде по-амбициозен, крайният срок следва да бъде по-рано. Освен 
това във връзка с член 11, параграф 2, съгласно изключението за употребата на 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) до края на 2014 г., е 
логично поне производството им да е било преустановено. 

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение
Член 12 заличава се

Карантина, обработка на пратки 
преди износ и други извънредни 

употреби на метилбромид
1. Чрез дерогация от член 5, 
параграф 1 метилбромид може да 
бъде пускан на пазара и използван за 
карантина и обработка на пратки 
преди износ до 31 декември 2014 г.
Метилбромид може да бъде използван 
единствено на обекти, одобрени от 
компетентните органи на 
съответната държава-членка и при 
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условие, че нивото на събиране на 
освободения от пратката 
метилбромид е поне [80 %].
2. Изчисленото ниво на метилбромид, 
който вносителите пускат на пазара 
или използват за собствени нужди за 
периода от 1 януари 2010 г. до 
31 декември 2010 г. и за всеки следващ 
период от дванадесет месеца до 
31 декември 2014 г., не надвишава 
210 тонa озоноразрушаващ 
потенциал.
За периода от 1 януари 2010 г.  до 
31 декември 2014 г.  и за всеки следващ 
период от дванадесет месеца до 31 
декември 2010 г.  всеки вносител 
гарантира, че изчисленото ниво на 
метилбромид, което той пуска на 
пазара или използва за собствени 
нужди за карантина и обработка на 
пратки преди износ, не надвишава 
100 % от  средното изчислено ниво на 
метилбромид, което той е пуснал на 
пазара или е използвал за собствени 
нужди за карантина и обработка на 
пратки преди износ през 1996 г., 
1997 г. и 1998 г.
3. Метилбромид, пуснат на пазара и 
използван за карантина и обработка 
на пратки преди износ, може да бъде 
използван единствено за тези цели. 
4. Комисията взема мерки за 
намаляване на изчисленото ниво на 
метилбромид, което вносителите 
могат да пускат на пазара или да 
използват за собствени нужди за 
карантина и обработка на пратки 
преди износ, в зависимост от 
техническите и икономическите 
възможности за прилагане на 
алтернативни вещества или 
технологии , по-специално чрез 
адаптиране на количествата, 
посочени в параграф 2  .
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително 
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чрез допълването му, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.
5. При спешни случаи, когато 
размножаването на определен 
вредител достигне застрашителни 
размери или се появи епидемия от 
дадено заболяване, Комисията, при 
поискване, депозирано от 
компетентните органи на някоя 
държава-членка, може да разреши
временното производство, пускане на 
пазара и  употреба  на метилбромид. 
Такова разрешение се издава за период 
не по-дълъг от 120 дни и за 
количества, ненадвишаващи 20 
метрични  тона, като в него се 
уточняват мерките, които ще се 
предприемат за намаляване на 
емисиите при употребата  .

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 метилбромид ще изтече на 18 март 2009 г. Би било логично 
употребата на метилбромид да се забрани също и в контекста на настоящия 
регламент. Също така в контекста на дейностите по карантина и обработка на 
пратки преди износ съществуват достатъчно алтернативи, както се посочва в 
прегледа на Монреалския протокол, осъществен пред 2004 г., и в проучването на 
комитета за техническите възможности за избор по отношение на метилбромида.

Изменение 18

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 

2. Ежегодно 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 
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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.

взема предвид наличността на 
технически и икономически приложими 
алтернативи или технологии, които са 
приемливи от гледна точка на околната 
среда и здравето.

Or. en

Обосновка

Халоните притежават най-значителен озоноразрушаващ потенциал (както и много 
силен парников ефект). Следователно употребата на халони следва да се ограничи 
възможно най-строго, което беше и намерението, вложено още в действащия 
регламент.  Приложение VІ, обаче, до днес не е преразгледано.

Изменение 19

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.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на погрешно разбиране, формулировката е опростена, така че да се 
изясни, че този член се отнася както до продукта, така и до отделните вещества.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) метилбромид, който е предназначен 
за спешни употреби, посочени в 
член 12, параграф 5 или, до 

заличава се
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31 декември 2014 г., за карантина и 
обработка на пратки преди износ, 
посочени в член 12, параграф 1;

Or. en

Обосновка

След заличаването на член 12 тази част следва също да се заличи. Съгласно Решение 
на Комисията 2008/753/ЕО 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 тази директива. Също така в рамките на дейностите по 
карантина и обработка на пратки преди износ съществуват достатъчно 
алтернативи, както се посочва в прегледа на Монреалския протокол, осъществен пред 
2004 г., и в проучването на комитета за техническите възможности за избор по 
отношение на метилбромида.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 17

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, освен за 
лични цели.

2. Забраната , изложена в параграф 1,  не 
се прилага за износа на:

2. Забраната , изложена в параграф 1,  не 
се прилага за износа на:

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, посочени в член 10, параграф 2,
на Страните;

б) контролирани вещества за 
задоволяване на употреба за 
критични нужди на Страните, 
посочени в член 13, параграф 1; 
в) контролирани вещества, които 
следва да се използват за изходна 
суровина;
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г) контролирани вещества, които 
следва да се използват като 
производствени агенти;
д) продукти и оборудване, съдържащи 
или зависещи от контролирани
вещества, произведени в съответствие с
член  10  , параграф  7  или внесени 
съгласно член 15, параграф 2, букви е) 
и д);

д) продукти и оборудване, съдържащи 
или зависещи от контролирани 
вещества, произведени в съответствие с
член  10  , параграф  7  или внесени 
съгласно член 15, параграф 2, буква д);

е) продукти и оборудване, съдържащи 
или зависещи от  халон, за 
задоволяване на употреба за 
критичните нужди, изброени в 
приложение VI.  
ж) свежи или регенерирани ненапълно 
халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди за 
употреби, различни от унищожаване. 
3. Чрез дерогация от параграф 1 
Комисията може, по искане на 
компетентен орган на дадена 
държава-членка и в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 25, 
параграф 2, да разреши износа на 
продукти и оборудване, съдържащи 
ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, за които е 
демонстрирано, че предвид 
икономическата стойност и 
очаквания оставащ живот на 
конкретната стока, забраната за 
износ би представлявала 
непропорционална тежест за 
износителя.
4. Износът по параграф 2, букви а)—г)  е 
предмет на издаване на лицензия.  
Посочената  лицензия  за износ се 
издава на предприемачите от след 
извършване на проверка за съответствие 
с член 20  .

4. Износът по параграф 2  е предмет на 
издаване на лицензия.  Посочената
лицензия  за износ се издава на 
предприемачите от след извършване на 
проверка за съответствие с член 20  . 

5. Износът по параграф 2, букви д)—
ж) и параграф 3  е предмет на 
издаване на лицензия  , с изключение 
на износ след транзит или временно 
складиране, когато не е било дадено 
друго митническо направление, както 
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е посочено в Регламент (ЕО) 
№ 450/2008.  Посочената лицензия  за 
износ се издава на износителите от 
Комисията, след направена проверка 
за съответствие с член  20. 

Or. en

Обосновка

От етични и екологични съображения износът на озоноразрушаващи вещества следва 
да бъде ограничен възможно най-строго, особено в случая на халоните и CFC. Налице 
е твърде висок риск тези притежаващи значителен озоноразрушаващ потенциал (и 
силен парников ефект) вещества да бъдат изпуснати в атмосферата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може, в степен, която 
счита за необходима, да разпространи 
предоставената информация за 
специфични случаи сред компетентните 
органи на засегнатите Страни и може 
да предприеме едно от следните 
действия:

6. Комисията може, в степен, която 
счита за необходима, да разпространи 
предоставената информация за 
специфични случаи сред компетентните 
органи на засегнатите Страни и в срок 
от 30 работни дни от получаването 
на искането предприема едно от 
следните действия:

-а) одобрява искането за лицензия за 
внос или за износ,

Or. en

Обосновка

Установяването на сложната система на "предварително обосновано съгласие", 
предложена в този член, би могло да доведе до забавяне на вноса или износа и, 
следователно, до загуба на поръчки. Предлага се в регламента да се определи срок, за 
да се гарантира, че търговският обмен може да продължи без необосновано забавяне.  
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забраняват се производството, вноса, 
пускането на пазара, употребата и 
износа на нови вещества, изброени в 
част А от приложение II. Тази забрана 
не се прилага за нови вещества, ако те 
се използват като изходна суровина , за 
лабораторни и аналитични нужди, към 
внос с временно складиране, 
включително прехвърляне, и към износ 
вследствие на режим транзит или 
временно складиране, когато не е било 
дадено друго митническо направление, 
както е посочено в Регламент (ЕО) 
№ 450/2008 .

1. Забраняват се производството, 
вносът, пускането на пазара, 
употребата  и износът на нови 
вещества, изброени в част А от
приложение II. Тази забрана не се 
прилага за нови вещества, ако те се 
използват като изходна суровина , за 
лабораторни и аналитични нужди, към 
внос с временно складиране, 
включително прехвърляне, и към износ 
вследствие на режим транзит или 
временно складиране, когато не е било 
дадено друго митническо направление, 
както е посочено в Регламент (ЕО) 
№ 450/2008 .

2. Комисията може да включи  в част А 
от  приложение II всички вещества, 
които не са контролирани вещества, но 
които се разглеждат от Групата за 
научна оценка, предвидена от 
Протокола, като такива, които 
притежават значителен 
озоноразрушаващ потенциал, и да 
определи  възможните изключения по 
параграф 1. Тези мерки, предвидени да 
променят несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат 
съгласно регулаторната процедура с 
упражняване на контрол, посочена в 
член 25, параграф 3.

2. Комисията може по целесъобразност 
да излиза с предложения, с които да 
включва в част А от  приложение II 
всички вещества, които не са 
контролирани вещества, но които се 
разглеждат от Групата за научна оценка, 
предвидена от Протокола, като такива, 
които притежават значителен 
озоноразрушаващ потенциал, или 
които са широко произвеждани, 
използвани и изпускани, и да определи
възможните изключения по параграф 1. 
Тези мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с упражняване 
на 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 
озоноразрушаващ потенциал. Тези 
мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 

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. 
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регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с упражняване 
на контрол, посочена в член 25, 
параграф 3.

Тези мерки, предвидени да променят 
несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат съгласно 
регулаторната процедура с упражняване 
на контрол, посочена в член 25, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Този параграф позволява на Комисията да включи ново вещество в приложение ІІ само 
въз основа на озоноразрушаващия му потенциал. Подобно включване трябва да бъде 
обосновано от други параметри, които имат въздействие върху озоновия слой, като 
например употребата на продукта и неговите емисии. Съществуват много 
халогенизирани бързоразпадащи се вещества, които теоретично притежават 
озоноразрушаващ потенциал. Опитът показва, че бързоразпадащите се вещества с 
период на разпад в атмосферата, ненадвишаващ 120 дни, не е възможно да 
достигнат стратосферата в съществени количества, така че да имат значително 
трайно въздействие върху озоновия слой.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки гарантират, че 
инспекциите се извършват в 
съответствие с Препоръка 
2001/331/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г. за определяне на минимални 
критерии за инспекции на околната 
среда в държавите-членки1.

1. Държавите-членки извършват 
инспекции за спазване на настоящия 
регламент от предприемачите, в 
резултат на документиран и основан на 
риска подход, включително инспекции
на вноса и износа  на контролирани 
вещества , както и на продукти и
оборудване, съдържащи или зависещи 
от посочените вещества  . 
Компетентните органи на държавата-
членка извършват разследване, ако 
Комисията счете това за необходимо, 

1. Държавите-членки извършват 
инспекции за спазване на настоящия 
регламент от предприемачите, в 
резултат на документиран и основан на 
риска подход, включително инспекции
на вноса и износа  на контролирани 
вещества , както и на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи 
от посочените вещества  . 
Компетентните органи на държавата-
членка извършват разследване, ако 
Комисията счете това за необходимо, 



PE415.331v01-00 28/36 PR\753508BG.doc

BG

съгласно настоящия регламент. съгласно настоящия регламент.

1а. Без да се нарушават разпоредбите 
на параграф 2, държавите-членки 
могат също да провеждат случайни 
проверки върху вноса и износа на 
контролирани вещества.

2. При условията на споразумение 
между Комисията и компетентния орган 
на държавата-членка, на чиято 
територия следва да се извърши 
разследването, служителите на 
Комисията оказват съдействие на този 
орган при изпълнението на техните 
задължения.

2. При условията на споразумение 
между Комисията и компетентния орган 
на държавата-членка, на чиято 
територия следва да се извърши 
разследването, служителите на 
Комисията оказват съдействие на този 
орган при изпълнението на техните 
задължения.

3. При изпълнението на задачите, които 
й се възлагат от настоящия регламент, 
Комисията може да получи всякаква 
информация от правителствата и 
компетентните органи на държавите-
членки и от предприемачите.  Когато 
Комисията изпраща искане за 
предоставяне на информация от даден 
предприемач, тя изпраща копие от 
искането до компетентния орган на 
държавата-членка, на територията на 
която се намира седалището на 
предприемача.

3. При изпълнението на задачите, които 
й се възлагат от настоящия регламент, 
Комисията може да получи всякаква 
информация от правителствата и 
компетентните органи на държавите-
членки и от предприемачите.  Когато 
Комисията изпраща искане за 
предоставяне на информация от даден 
предприемач, тя изпраща копие от 
искането до компетентния орган на 
държавата-членка, на територията на 
която се намира седалището на 
предприемача.

4. Комисията взема съответни мерки, за 
да насърчи съответния обмен на 
информация и сътрудничество между 
националните органи и между 
националните органи и Комисията. 

4. Комисията взема съответни мерки, за 
да насърчи съответния обмен на 
информация и сътрудничество между 
националните органи и между 
националните органи и Комисията. 

Комисията взема съответни мерки за 
защита на поверителния характер на 
информацията, получена съгласно 
настоящия  член.

Комисията взема съответни мерки за 
защита на поверителния характер на 
информацията, получена съгласно 
настоящия  член.

4а. По искане на друга държава-
членка, дадена държава-членка може 
да предприеме принудителни 
действия срещу лица, заподозрени в 
незаконен превоз на контролирани 
вещества и намиращи се на 
територията на тази държава-
членка.
_______
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1 ОВ L 118, 4.4.2001 г., стр. 41-46

Or. en

Обосновка

Важно е Препоръка 2001/331/EО да се спазва, що се отнася до инспекциите. 
Държавите-членки следва да сътрудничат и също да прилагат случайни инспекции.
Ще са необходими сериозни инспекции, за да се постигне истински успех с този 
регламент. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение II – таблица

Текст, предложен от Комисията
Част А: Вещества, за които има ограничения съгласно член 24, параграф 1

Вещество Озоноразрушаващ 
потенциал

CBr2 F2 Дибромодифлуорометан (халон-1202) 1,25

Част Б: Вещества, които трябва да бъдат докладвани съгласно член 26
Вещество Озоноразрушаващ 

потенциал

C3H7Br 1-Бромопропан (n-пропил бромид) 0,02 – 0,10
C2H5Br Бромоетан (етилбромид) 0,1 – 0,2
CF3I Трифлуоройодометан 

(трифлуорометилйодид)
0,01 – 0,02

Изменение

Част А: Вещества, за които има ограничения съгласно член 24, параграф 1

Вещество Озоноразрушаващ 
потенциал

CBr2 F2 Дибромодифлуорометан (халон-1202) 1,25

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

Част Б: Вещества, които трябва да бъдат докладвани съгласно член 26
Вещество Озоноразрушаващ 
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потенциал

C2H5Br Бромоетан (етилбромид) 0,1 – 0,2
CF3I Трифлуоройодометан 

(трифлуорометилйодид)
0,01 – 0,02

Or. en

Обосновка

Оценката, проведена от Програмата на ООН за околната среда(UNEP) /Световната 
метеорологична организация (WMO), стига до заключението, че "ролята на много 
бързоразпадащите се вещества за разрушаването на озоновия слой е от по-голямо 
значение, отколкото се преценяваше преди". Сега се счита, че много 
бързоразпадащите се халогенизирани вещества като n-пропил бромид (n-PB), който е 
почти изцяло антропогенен, значително допринасят за общия бром в стратосферата 
и по този начин имат неблагоприятно въздействие върху стратосферния озон, като 
се имат предвид произвежданите големи количества. Предложението на комисията 
включва n-PB в приложение ІІ, част Б (вещества, които трябва да бъдат докладвани), 
а той трябва да бъде в приложение І, част А (вещества, за които има ограничения).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Уводна част

Нашата атмосфера е така устроена, че има два отделни слоя, които ни предпазват. По-
ниската част от атмосферата (тропосферен слой) съдържа значителна полезна 
концентрация на въглероден диоксид, който задържа слънчевата топлина (но при все 
това по-висока концентрация на СО2 причинява засилен парников ефект с вероятен 
резултат изменение на климата). Стратосферният озонов слой предпазва живота на 
земята от вредните ултравиолетови лъчения на слънцето. В този регламент на първо 
място се цели защитата на стратосферния озонов слой, но също така и избягването на 
изменението на климата, понеже забраняваните вещества притежават не само 
значителен озоноразрушаващ потенциал (ОРП), но и потенциал за глобално затопляне  
(ПГЗ).

В началото на 80-те години учените установиха значителен спад в концентрацията на 
озона в стратосферата над Антарктика, а явлението стана известно като „озоновата 
дупка“. Загубата на озон достигна безпрецедентни размери през пролетите в края на 
миналия век, когато тя се прояви в най-голяма степен около полюсите, въпреки че 
концентрацията на озона беше значително намаляла и на други места. Увеличеното 
ултравиолетово лъчение има неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, 
така например то повишава заболеваемостта от рак на кожата и от катаракти, както и 
върху екосистемите.

Още през 1987 г. правителствата се споразумяха за Монреалския протокол за 
веществата, които нарушават озоновия слой, като по този начин поставиха началото на 
поетапно спиране по график на разпространението на озоноразрушаващи вещества 
(ОРВ) във всички държави, които са Страни по споразумението. Основните ОРВ са 
хлорофлуорвъглеводороди (CFC), халони, ненапълно халогенирани
хлорофлуоровъглероди (HCFC) и метилбромид. През 2007 г. Страните (включително 
Европейската общност) отбелязаха 20-ата годишнина от подписването на Монреалския 
протокол, като го определиха като най-успешното международно споразумение в 
областта на опазването на околната среда. Към този момент всички 191 страни бяха 
постигнали 95 %-но намаление в потреблението на ОРВ спрямо референтните равнища. 
Най-голямо намаление бе отбелязано в развитите индустриални държави (99,2 %), а 
малко по-малко (80 %) в развиващите се страни.

В последния си доклад, публикуван през 2007 г., Групата за научна оценка (ГНО), 
създадена по силата на Монреалския протокол, потвърди, че озоновият слой бавно се 
възстановява благодарение на мерките за контрол, въведени от Протокола — макар и с 
10 — 15-годишно изоставане спрямо прогнозите, направени в предишен доклад от 
2002 г. Очаква се средното и арктическото равнище на озона да се възстановят до 
2050 г., а озоновата дупка над Антарктика да изчезне между 2060 г. и 2075 г.

Съгласно Програмата на ООН за околната среда, контролните мерки, въведени с 
Монреалския протокол, ще предотвратят в световен мащаб милиони случаи на тежки 
форми на рак на кожата и десетки милиони случаи на по-леки форми на рак на кожата и 
на катаракти. Освен това този контрол ще помогне да се избегнат емисиите на 
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парникови газове, равняващи се на повече от 100 млрд. тона СО2 между 1990 и 2010 г.

До 2010 г. емисиите на ОРВ ще представляват по-малко от 5 % от общите очаквани 
емисии на CO2 в сравнение с почти 50 % през 1990 г. В своя доклад от 2007 г. ГНО 
предупреди Страните, че въпреки успехите, е необходимо да се продължи да се 
проявява бдителност, за да се спази новият проектографик за възстановяване на 
озоновия слой, като също така се вземат под внимание оставащите неясноти, особено 
във връзка с влиянието на изменението на климата. 

Предложение на Комисията

Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно вещества, които разрушават озоновия слой 
(Регламентът) е основният инструмент на Европейските общности за прилагане на 
Монреалския протокол. Предложението за преработка като цяло запазва обхвата на 
действащия регламент. Предложеният регламент се прилага за вещества, посочени в 
приложение І и приложение ІІ. Приложение ІІ осигурява гъвкавост при определянето 
на някои мерки за наблюдение за вещества, за които е установено, че притежават 
озоноразрушаващ потенциал, или на контролни мерки, когато този потенциал е 
значителен.

Предложението следва структурата на Регламент (ЕО) № 2037/2000, но въвежда 
допълнителна глава за дерогациите от забраните върху производството, пускането на 
пазара и употребата, които в първоначалния вариант бяха разпръснати в различни 
разпоредби относно графиците за поетапното спиране на разпространението на 
контролирани вещества и продукти. Тази промяна прави текста по-четивен и така 
улеснява прилагането на законодателството.

Основните цели на настоящото преразглеждане са: 1) да опрости и преработи 
Регламент (ЕО) № 2037/2000, като в същото време намали каквито и да било ненужни 
административни тежести в съответствие с ангажираността на Комисията към по-добро 
регулиране; 2) да осигури съответствие с измененията в Монреалския протокол от 
2007 г.; и 3) да подсигури, че са взети под внимание бъдещите предизвикателства, за да 
се осигури навременното възстановяване на озоновия слой и за да се избегнат 
неблагоприятните влияния върху здравето на човека и върху екосистемите.

Основните предизвикателства са:

1. Изпускането в атмосферата на „складирани“ ОРВ/ПГ емисии — тъй като 
Протоколът се фокусира предимно върху забраната за производството на ОРВ, 
значителни количества ОРВ остават съхранявани или „складирани“ в продукти и 
оборудване (например в изолационна пяна, охладителни и климатични системи). 
Оценките сочат, че до 2015 г. в световен мащаб тези складирания ще достигнат 2 
милиона тона ОРП или 13,4 млрд. тона CO2eq — това налага необходимостта от 
предприемане на допълнителни действия. Складираните ОРВ в ЕО биха могли да 
достигнат приблизително 700 000 тона ОРП през 2010 г., което се равнява на 5 млрд. 
тона CO2, въпреки че текущите оценки са доста неточни. За унищожаване на 
контролираните вещества е определена правна рамка в член 22 от предложението на 
Комисията. Трябва да бъдат намерени начини тези разпоредби да бъдат обвързващи 
и на практика ефективни.
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2. Нужди, за които се прави изключение от забраната за употреба на ОРВ —
Протоколът предоставя известна гъвкавост при употребата на контролирани ОРВ, 
например, когато не са налични икономически или технически изпълними 
алтернативи за някои приложения, като използването на метилбромид за карантина 
и за обработка на пратки преди износ или за изходни суровини (член 12).
Неотдавнашното Решение на Комисията (2008/753/EО) относно невключването на 
метил бромид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО (относно пускането на 
пазара на продукти за растителна защита) следва да води до директно забраняване на 
употребата на метилбромид. Халоните причиняват още повече тревога, тъй като 
притежават най-значителен озоноразрушаващ потенциал (както и много силен 
парников ефект). Следователно употребата на халони следва да се ограничи 
възможно най-строго, което беше и намерението, вложено още в действащия 
регламент.  Въпреки това все още не е осъществен преглед на приложение VІ.
Изключително важно е това да се направи в близкото бъдеще (вж. член 13 от 
предложението на Комисията). Понастоящем съществуват алтернативи за замяна на 
халоните в противопожарно оборудване и могат да бъдат определени крайни срокове 
за използване на съществуващото оборудване. Комисията предлага крайният срок за 
производството на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглероди (HCFC) в 
Европа за износ да бъде изтеглен напред (от 2025 г. на 2020 г.) съгласно 
Монреалския протокол. В обзорното проучване на Milieu Ltd и Ecosphere Lda се 
предлагаше датата да бъде през 2015 г., но Комисията не възприе това предложение.
За да бъде по-амбициозен, крайният срок следва да бъде по-ранен.

3. Нови ОРВ — нови научни доказателства показват, че ОРП на някои химически 
вещества, които в момента не се контролират от Протокола, е изключително висок, 
като в същото време пазарното разпространение на тези вещества нараства бързо. 
Оценката на озона, проведена от Програмата на ООН за околната среда(UNEP) 
/Световната метеорологична организация (WMO) през 2006 г., стига до 
заключението, че "ролята на много бързоразпадащите се вещества за разрушаването 
на озоновия слой е от по-голямо значение, отколкото се преценяваше преди". Сега се 
счита, че много бързоразпадащите се халогенизирани вещества като n-пропил 
бромид (n-PB), който е почти изцяло антропогенен, значително допринасят за общия 
бром в стратосферата и по този начин имат неблагоприятно въздействие върху 
стратосферния озон.  Предложението на Комисията включва n-PB в приложение ІІ, 
част Б (вещества, които трябва да бъдат докладвани), а той трябва да бъде в 
приложение І, част А (вещества, за които има ограничения).

Друг въпрос е забраната за износ, заложена в член 17. Изключително важно е да има 
по-малко изключения от тази забрана за износ. Многото изключения ще доведат до 
трудности при проверките и при практическото спазване. От етични и екологични 
съображения износът на озоноразрушаващи вещества следва да бъде ограничен 
възможно най-строго, особено в случая на халоните и НCFC. Налице е твърде висок 
риск тези притежаващи значителен озоноразрушаващ потенциал (и силен парников 
ефект) вещества да бъдат изпуснати в атмосферата.

По отношение на инспекциите ще бъде необходима по-силна структура, в съответствие 
с препоръката относно инспекциите  на околната среда, така че да се постигне истинско 
намаляване на ОРВ и увеличаване на плътността на озоновия слой.
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Измененията, предлагани в настоящия доклад, целят регламентът да се подобри още 
повече, с оглед на горепосочените предизвикателства. По този начин ЕС може да бъде 
по-амбициозен и да поеме водеща световна роля. Така ще бъдем по-добре предпазени 
от разрушаващите въздействия на прекомерната UV радиация и ще се отслаби 
парниковият ефект/изменението на климата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
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