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Изменение 56
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 192, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 192, параграф 1 и 
член 114 от него,

Or. de

Обосновка

Следва да се запази двойното правно основание на действащия 
Регламент (ЕО) № 842/2006 (опазване на околната среда и свободен вътрешен пазар) 
с цел гарантиране на свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар 
чрез хармонизирано законодателство на ЕС.

Изменение 57
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да постигне тази цел, 
Европейската комисия определи, в 
Пътната карта на ЕС за икономика с 
ниска въглеродна интензивност, 
разходоефективен начин за постигане на 
необходимото общо намаление на 
емисиите в Съюза до 2050 г. В 
посочената пътна карта се установява 
приносът от страна на отраслите, 
необходим в шест области. Емисиите, 
различни от CO2, (включително 
флуорсъдържащите парникови газове, 
но с изключение на различните от CO2, 
емисии с произход от земеделието) 

(2) За да постигне тази цел, 
Европейската комисия определи, в 
Пътната карта на ЕС за икономика с 
ниска въглеродна интензивност, 
разходоефективен начин за постигане на 
необходимото общо намаление на 
емисиите в Съюза до 2050 г. В 
посочената пътна карта се установява 
приносът от страна на отраслите, 
необходим в шест области. Емисиите, 
различни от CO2, (включително 
флуорсъдържащите парникови газове, 
но с изключение на различните от CO2, 
емисии с произход от земеделието) 
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следва да бъдат намалени със 72—73 % 
до 2030 г. и със 70—78 % до 2050 г., в 
сравнение с нивата от 1990 г. Ако за 
база се ползва референтната 2005 
година, се изисква намаляване на 
емисиите, различни от CO2, с 
изключение на тези от земеделието, с 
60—61 % до 2030 г. Намаляване с 60 % 
означава, че емисиите трябва да 
бъдат намалени до около 35 млн. тона
CO2 екв. до 2030 г. Емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове се 
оценяват на 90 млн. тона CO2 екв. през 
2005 г. Намаляване с 60 % означава, че 
емисиите трябва да бъдат намалени 
до около 35 млн. тона CO2 екв. до 2030 
г. Предвид емисиите от 
приблизително 104 млн. тона CO2 екв., 
предвидени за 2030 г. Предвид 
емисиите от приблизително 104 млн.
тона CO2 екв., предвидени за 2030 г.
въз основа на прилагане изцяло на 
действащото законодателство, е 
необходимо допълнително намаление 
от около 70 млн. тона CO2 еквивалент.

следва да бъдат намалени със 72—73 % 
до 2030 г. и със 70—78 % до 2050 г., в 
сравнение с нивата от 1990 г. През 
1990 г. емисиите на 
флуоровъглеводороди в Съюза са били 
27,8 млн. тона CO2 екв., като са 
нараснали до 84,4 млн. тона CO2 екв.
през 2010 г.; емисиите на 
перфлуорвъглероди са били 20,4 млн.
тона CO2 екв. и са намалели до 3,3 млн.
тона CO2 екв. през 2010 г.; емисиите 
на серен хексафлуорид са били 
10,9 млн. тона CO2 екв. и са намалели 
до 6,5 млн. тона CO2 екв. през 2010 г.
Докато намаляването на емисиите от 
перфлуорвъглероди и серен 
хексафлуорид трябва да продължи, 
флуоровъглеводородите изискват 
съществени и бързи действия, които 
да променят настоящите тенденции 
и след това да се постигне намаляване 
на емисиите до 2030 г. със 72—73 % 
спрямо нивата им от 1990 г., а именно 
7,7 млн. тона CO2 еквивалент.

Or. en

Изменение 58
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Счита, че за да се запази 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост и да се 
избегне преместването на фирми в 
трети държави, дългосрочните цели 
на ЕС за намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи газове следва да се 
прилагат след одобрението на 
международно споразумение за 
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намаляване на флуоровъглеводородите 
в рамките на РКООНИК или 
Монреалския протокол.

Or. en

Изменение 59
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Увеличеното използване на 
флуорсъдържащи парникови газове е 
било с цел заместване на други 
вещества, които разрушават 
озоновия слой. В момента те 
представляват едва 2 % от общите 
емисии на парникови газове в ЕС.
Използват се главно в регионите на 
ЕС с по-топли климатични условия.
Ако целите не са определени по един 
балансиран начин, компаниите в 
някои държави членки ще трябва да 
се изправят пред по-голяма тежест 
отколкото в други.

Or. en

Изменение 60
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Доклад на Комисията относно 
прилагането, действието и 
адекватността на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 се стига до заключението, 
че действащите мерки за 

(3) В Доклад на Комисията относно 
прилагането, действието и 
адекватността на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 се стига до заключението, 
че съществуващите разпоредби на 
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ограничаване, ако бъдат изцяло 
приложени, имат потенциал за 
намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове.
Затова тези мерки следва да продължат 
да бъдат прилагани, както и пояснени 
въз основа на опита, придобит при 
изпълнението им. Някои мерки следва 
да бъдат също така разширени до 
други устройства, в които се 
използват значителни количества 
флуорсъдържащи парникови газове, 
като например хладилни камиони и 
ремаркета. Задължението да се 
създаде и поддържа регистър за 
оборудването, което съдържа такива 
газове, трябва да обхваща и 
електрическата комутационна 
апаратура.

регламента, ако бъдат изцяло 
приложени, в съчетание с Директива 
2006/40/ЕО относно емисиите на 
климатични системи в моторни 
превозни средства (Директивата за 
МПС), биха могли да позволят 
стабилизиране до 2050 г. на емисиите 
на флуорсъдържащи парникови газове в 
ЕС-27 на настоящото им равнище.
Затова тези мерки следва да продължат 
да бъдат прилагани, както и пояснени 
въз основа на опита, придобит при 
изпълнението им. При все това, с оглед 
на ограничаването на емисиите с 80 
до 95 % до 2050 г., следва да бъдат 
предприети нови действия, 
предлагащи добро съотношение 
между разходи и ефективност. По 
отношение на ограничаването и 
възстановяването, измежду 
различните възможности за 
допълнително намаляване на 
емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове беше предвидено 
разширяването на обхвата с 
хладилните системи на пътни 
превозни средства като камиони и 
ремаркета.

Or. fr

Обосновка

Изменението има за цел уточняване и изясняване на заключенията от доклада за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Изменение 61
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Доклад на Комисията относно 
прилагането, действието и 

(3) В Доклад на Комисията относно 
прилагането, действието и 
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адекватността на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 се стига до заключението, 
че действащите мерки за ограничаване, 
ако бъдат изцяло приложени, имат 
потенциал за намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове.
Затова тези мерки следва да продължат 
да бъдат прилагани, както и пояснени 
въз основа на опита, придобит при 
изпълнението им. Някои мерки следва 
да бъдат също така разширени до други 
устройства, в които се използват 
значителни количества 
флуорсъдържащи парникови газове, 
като например хладилни камиони и 
ремаркета. Задължението да се създаде 
и поддържа регистър за оборудването, 
което съдържа такива газове, трябва да 
обхваща и електрическата 
комутационна апаратура.

адекватността на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 се стига до заключението, 
че действащите мерки за ограничаване, 
ако бъдат изцяло приложени, имат 
потенциал за намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове.
Затова тези мерки следва да продължат 
да бъдат прилагани, както и пояснени
въз основа на опита, придобит при 
изпълнението им, и следва да бъдат 
допълвани с изисквания по отношение 
на схемите за възстановяване и с 
широкото използване на обработени и 
рециклирани флуорсъдържащи 
парникови газове, заедно с въведените 
забрани. Някои мерки следва да бъдат 
също така разширени до други 
устройства, в които се използват 
значителни количества 
флуорсъдържащи парникови газове, 
като например хладилни камиони и 
ремаркета. Задължението да се създаде 
и поддържа регистър за оборудването, 
което съдържа такива газове, трябва да 
обхваща и електрическата 
комутационна апаратура.

Or. en

Изменение 62
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Доклад на Комисията относно 
прилагането, действието и 
адекватността на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 се стига до заключението, 
че действащите мерки за ограничаване, 
ако бъдат изцяло приложени, имат 
потенциал за намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове.
Затова тези мерки следва да продължат 

(3) В Доклад на Комисията относно 
прилагането, действието и 
адекватността на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 се стига до заключението, 
че действащите мерки за ограничаване, 
ако бъдат изцяло приложени, имат 
потенциал за намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове.
Затова тези мерки следва да продължат 
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да бъдат прилагани, както и пояснени 
въз основа на опита, придобит при 
изпълнението им. Някои мерки следва 
да бъдат също така разширени до други 
устройства, в които се използват 
значителни количества 
флуорсъдържащи парникови газове, 
като например хладилни камиони и 
ремаркета. Задължението да се създаде 
и поддържа регистър за оборудването, 
което съдържа такива газове, трябва да 
обхваща и електрическата 
комутационна апаратура.

да бъдат прилагани, както и пояснени 
въз основа на опита, придобит при 
изпълнението им, и подсилени с 
допълнителни мерки. Някои мерки 
следва да бъдат също така разширени до 
други устройства, в които се използват 
значителни количества 
флуорсъдържащи парникови газове, 
като например хладилни камиони и 
ремаркета. Задължението да се създаде 
и поддържа регистър за оборудването, 
което съдържа такива газове, трябва да 
обхваща и електрическата 
комутационна апаратура.

Or. en

Изменение 63
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В доклада на Комисията също така 
се стига до заключението, че може да се 
направи повече за намаляване на 
емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове в ЕС, по-специално 
чрез избягване на употребата на тези 
газове, когато са налице безопасни и 
енергийно ефективни алтернативни 
технологии, които не оказват 
въздействие върху климата или то е по-
малко. Намалението на емисиите до 
2030 г. с до две трети от нивото им през 
2010 г. е разходоефективно, тъй като 
съществуват доказани и изпитани 
алтернативи в много отрасли.

(4) В доклада на Комисията също така 
се стига до заключението, че може да се 
направи повече за намаляване на 
емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове в ЕС, по-специално 
чрез избягване на употребата на тези 
газове, когато са налице безопасни и 
енергийно ефективни алтернативни 
технологии, които не оказват 
въздействие върху климата или то е по-
малко. Като се има предвид 
наличието на доказани и изпитани 
алтернативи в много сектори,
намалението на емисиите с до две трети 
от нивото им през 2010 г. може да бъде 
осъществено по ефективен начин и на 
разумна цена до 2030 г.

Or. fr
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Обосновка

Изменението има за цел постигане на яснота.

Изменение 64
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Резолюцията на Европейския 
парламент относно всеобхватен 
подход към антропогенните емисии 
на газове, различни от CO2, които 
оказват въздействие върху климата 
(B7-0474/2011) приветства 
ангажимента на Европейския съюз да 
подкрепи действията по отношение 
на флуоровъглеводородите съгласно 
Монреалския протокол като идеален 
пример за непазарен подход за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове.

Or. en

Изменение 65
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Резолюцията на Европейския 
парламент B7-0474/2011 призова за 
проучване на начини за незабавно 
насърчаване на поетапното 
намаляване на флуоровъглеводородите 
на международно равнище чрез 
Монреалския протокол.
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Or. en

Изменение 66
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) За да се гарантира наблюдението 
на целите относно намаляването на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, желателно е да се 
осигури пълнота при събиране на 
данните. Следователно 
задължението да се създадат и 
поддържат регистри за 
оборудването, което съдържа такива 
газове, следва да обхваща и 
електрическата комутационна 
апаратура, както и друго оборудване, 
включено в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

По-целесъобразно е необходимостта от създаване на регистрите да се разглежда в 
отделно съображение.

Изменение 67
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Като се има предвид, че съществуват 
подходящи алтернативи, действащата 
понастоящем забрана за употреба на 
серен хексафлуорид в операции по 
отливане на форми с магнезий и 

(7) Като се има предвид, че съществуват 
подходящи алтернативи, действащата 
понастоящем забрана за употреба на 
серен хексафлуорид в операции по 
отливане на форми с магнезий и 
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рециклиране на сплави, получени по 
този начин, следва да обхване и 
съоръжения, които използват по-малко 
от 850 kg годишно. По подобен начин, с 
подходящ преходен период, употребата 
на хладилни агенти с много висок
потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) 
за сервизно обслужване или поддръжка 
на хладилно оборудване с количество за 
зареждане, равняващо се на 5 тона CO2 
еквивалент или повече, следва да бъде 
забранена.

рециклиране на сплави, получени по 
този начин, следва да обхване и 
съоръжения, които използват по-малко 
от 850 kg годишно. По подобен начин, с 
подходящ преходен период, употребата 
на хладилни агенти с потенциал за 
глобално затопляне (ПГЗ), надвишаващ 
2 500, за сервизно обслужване или 
поддръжка на хладилно оборудване с 
количество за зареждане, равняващо се 
на 50 тона CO2 еквивалент или повече, 
следва да бъде забранена.

Or. fr

Обосновка

Забраната за обслужване или поддържане за оборудване с количество за зареждане, 
еквивалентно на 5 тона, би могла да създаде риск от натоварване на транспортния 
сектор с много големи разходи, по специално малките и средните предприятия, които 
ще бъдат длъжни да подменят или променят съществуващото оборудване в 
зависимост от алтернативния газ. Съществува риск промяната на хладилния газ да 
засегне и енергийните характеристики.

Изменение 68
Ерик Банки

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други 

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, само когато 
съществуват подходящи алтернативи на 
тези вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да изключва някои 
категории продукти или оборудване, за 
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продукти и оборудване или да
изключва, също за определен период 
от време, някои категории продукти 
или оборудване, за които не 
съществуват алтернативни вещества под 
посоченото ограничение на потенциала 
за глобално затопляне, по технически 
или икономически причии, включително 
недостатъчно предлагане на 
алтернативни вещества на пазара, за да 
удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

които временно не съществуват 
алтернативни вещества под посоченото 
ограничение на потенциала за глобално 
затопляне, по технически или 
икономически причини, включително 
недостатъчно предлагане на 
алтернативни вещества на пазара, за да 
удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

Or. en

Изменение 69
Матиас Гроте

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причии, 

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, пяна и 
аерозоли, което работи с определени 
флуорсъдържащи парникови газове, 
когато съществуват подходящи 
алтернативи на тези вещества. Предвид 
бъдещото техническо развитие и 
наличието на разходоефективни 
алтернативи на употребата на 
флуорсъдържащи парникови газове, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да включва (в обхвата на 
забраната) и други продукти и 
оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
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включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

технически или икономически причини, 
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

Or. de

Изменение 70
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причии, 
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за 
безопасност, които изключват
употребата на съответните 

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване. На Комисията следва да 
се предостави също така 
правомощието да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които вече не съществуват 
алтернативни вещества под посоченото 
ограничение на потенциала за глобално 
затопляне, по технически или 
икономически причини, включително 
недостатъчно предлагане на 
алтернативни вещества на пазара, за да 
удовлетвори търсенето, или защото 
нови научни или технически данни 
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алтернативи. относно безопасността на 
алтернативните вещества 
изключват тяхното използване на 
основание на принципа на 
предпазливост.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се осигури правна сигурност и да не се създава положение, при което
твърде често се правят промени. Дадено оборудване или продукт следва да се включва 
в обхвата на регламента само в случай че на пазара съществуват алтернативни 
вещества. Що се отнася до изключването на оборудване или продукти, то следва да 
се случва единствено ако има проблем с доставките или ако нови научни данни сочат 
за проблеми с безопасността.

Изменение 71
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причии, 

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причини, 
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включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

включително недостатъчно предлагане
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, вземайки 
предвид нивата на енергийно 
потребление спрямо текущите им 
стойности, или поради приложимите 
стандарти за безопасност, които 
изключват употребата на съответните 
алтернативи.

Or. en

Изменение 72
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причии, 
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно и климатично 
оборудване, пяна, аерозоли и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества, за да се изпратят ясни 
пазарни сигнали за инвестиране в 
производствени мощности, които 
постигат икономии от мащаба, и 
едновременно с това се насърчават 
иновациите. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение
на потенциала за глобално затопляне, по 
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съответните алтернативи. технически или икономически причини, 
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

Or. en

Изменение 73
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно, климатично и 
противопожарно оборудване, което 
работи с определени флуорсъдържащи 
парникови газове, когато съществуват 
подходящи алтернативи на тези 
вещества. Предвид бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причии, 
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

(8) Следва да се въведат допълнителни 
забрани за пускането на пазара на ново 
оборудване за хладилно и климатично 
оборудване, пяна, аерозоли, 
разтворители и противопожарно 
оборудване, което работи с определени 
флуорсъдържащи парникови газове, 
когато съществуват подходящи 
алтернативи на тези вещества, за да се 
изпратят ясни пазарни сигнали за 
инвестиране в производствени 
мощности, които постигат 
икономии от мащаба, и едновременно 
с това се насърчават иновациите.
Предвид наличието на заместващи 
технологии днес и бъдещото 
техническо развитие и наличието на 
разходоефективни алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, Комисията следва да 
бъде оправомощена да включва (в 
обхвата на забраната) и други продукти 
и оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
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технически или икономически причини, 
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

Or. en

Обосновка

Изменение с цел постигане на съответствие с въведените забрани в приложение ІІІ.

Изменение 74
Ерик Банки

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове 
като цяло, по-специално както от течове 
на всички типове флуорсъдържащи 
парникови газове, така и емисиите на 
въглероден диоксид в резултат от 
тяхното енергопотребление. Затова 
оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове, 
следва да бъде разрешено, ако общите 
емисии на парникови газове са под тези, 
които биха възникнали от аналогично 
оборудване, което не включва 
флуорсъдържащи парникови газове, с 
максимално допустимо 
енергопотребление, посочено в 
съответните мерки за изпълнение, 
приети по Директива 2009/125/ЕО 
(Директива относно екодизайна) .

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
значително по-ниски емисии на 
парникови газове като цяло, по-
специално както от течове на всички 
типове флуорсъдържащи парникови 
газове, така и емисиите на въглероден 
диоксид в резултат от тяхното 
енергопотребление. Затова оборудване, 
което включва флуорсъдържащи 
парникови газове, следва да бъде 
разрешено, ако общите емисии на 
парникови газове са под тези, които 
биха възникнали от аналогично 
оборудване, което не включва 
флуорсъдържащи парникови газове, с 
максимално допустимо 
енергопотребление, посочено в 
съответните мерки за изпълнение, 
приети по Директива 2009/125/ЕО 
(Директива относно екодизайна).

Or. en
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Изменение 75
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове 
като цяло, по-специално както от течове 
на всички типове флуорсъдържащи 
парникови газове, така и емисиите на 
въглероден диоксид в резултат от 
тяхното енергопотребление. Затова 
оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове, 
следва да бъде разрешено, ако общите 
емисии на парникови газове са под тези, 
които биха възникнали от аналогично 
оборудване, което не включва 
флуорсъдържащи парникови газове, с 
максимално допустимо 
енергопотребление, посочено в 
съответните мерки за изпълнение, 
приети по Директива 2009/125/ЕО 
(Директива относно екодизайна)41.

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове 
като цяло, по-специално както от течове 
на всички типове флуорсъдържащи 
парникови газове, така и емисиите на 
въглероден диоксид в резултат от 
тяхното енергопотребление. Затова 
оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове, 
следва да бъде разрешено и насърчено , 
ако общите емисии на парникови газове 
са под тези, които биха възникнали от 
аналогично оборудване, което не 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове, с максимално допустимо 
енергопотребление, посочено в 
съответните мерки за изпълнение, 
приети по Директива 2009/125/ЕО 
(Директива относно екодизайна)41.

Or. it

Изменение 76
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове 
като цяло, по-специално както от течове 
на всички типове флуорсъдържащи 

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове 
като цяло, по-специално както от течове 
на всички типове флуорсъдържащи 
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парникови газове, така и емисиите на 
въглероден диоксид в резултат от 
тяхното енергопотребление. Затова 
оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове, 
следва да бъде разрешено, ако общите 
емисии на парникови газове са под тези, 
които биха възникнали от аналогично 
оборудване, което не включва 
флуорсъдържащи парникови газове, с 
максимално допустимо 
енергопотребление, посочено в 
съответните мерки за изпълнение, 
приети по Директива 2009/125/ЕО 
(Директива относно екодизайна).

парникови газове, така и емисиите на
въглероден диоксид в резултат от 
тяхното енергопотребление и 
производствен процес. Затова 
оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове, 
следва да бъде разрешено, ако общите 
емисии на парникови газове през целия 
жизнен цикъл, включително 
емисиите на странични продукти по 
време на производството на 
флуорсъдържащи парникови газове, са 
под тези, които биха възникнали от 
аналогично оборудване, което не 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове.

Or. en

Изменение 77
Ерик Банки

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Постепенното намаляване на 
пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди е установено като 
най-ефективният и разходоефективен 
начин за намаляване на емисиите на 
тези вещества в дългосрочен план.

(11) Постепенното намаляване на 
пускането на пазара на ЕС на 
флуоровъглеводороди е установено като 
най-ефективният и разходоефективен 
начин за намаляване на емисиите на 
тези вещества в дългосрочен план.

Or. en

Изменение 78
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Постепенното намаляване на 
пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди е установено като 
най-ефективният и разходоефективен 
начин за намаляване на емисиите на 
тези вещества в дългосрочен план.

(11) Постепенното намаляване на 
пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди е установено като 
най-ефективният и разходоефективен 
начин за намаляване на емисиите на 
тези вещества в дългосрочен план. Този 
подход се подкрепя от допълнителни 
забрани за пускане на пазара на 
оборудване, съдържащо 
флуоровъглеводороди, мерки за 
ограничаване и механизми за 
възстановяване.

Or. en

Изменение 79
Ерик Банки

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да изпълни постепенното 
намаляване на пускането на 
флуоровъглеводороди на пазара, 
Комисията следва да разпредели квоти 
за отделните производители и 
вносители за тази цел, така че общото 
количествено ограничение за пускане на 
флуоровъглеводороди на пазара в 
Съюза да не бъде надвишено.

(12) За да изпълни постепенното 
намаляване на пускането на 
флуоровъглеводороди на пазара на ЕС, 
Комисията следва да разпредели квоти 
за отделните производители и 
вносители за тази цел, така че общото 
количествено ограничение за пускане на 
флуоровъглеводороди на пазара в 
Съюза да не бъде надвишено.
Постепенното намаляване не се 
отнася за флуоровъглеводороди, 
използвани за специфични цели, 
когато не съществуват 
алтернативни вещества поради 
технически и икономически причини 
или причини, свързани с 
безопасността.

Or. en
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Изменение 80
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Разпределението на квотите между 
отделните предприятия се определя от 
количествата флуоровъглеводороди, 
които те са произвели или внесли през 
референтния период от 2008 г. до 
2011 г. Въпреки това, за да не се 
изключват малките оператори, пет 
процента от общото количествено 
ограничение следва да бъде запазено за 
вносители и производители, които не са 
внесли или произвели повече от 1 тон 
флуоросъдържащи парникови газове по 
време на референтния период.

(13) Разпределението на квотите между 
отделните предприятия се определя от 
количествата флуоровъглеводороди, 
които те са произвели или внесли през 
референтния период от 2009 г. до 
2012 г. Въпреки това, за да не се 
изключват малките оператори, пет 
процента от общото количествено 
ограничение следва да бъде запазено за 
вносители и производители, които не са 
внесли или произвели повече от 1 тон 
флуоросъдържащи парникови газове по 
време на референтния период.
Разпределението на квотите следва 
да бъде обвързано с такса, която да се 
събира от Комисията и да се използва 
за целта, описана в член 14а (нов).

Or. en

Изменение 81
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва непрекъснато да 
наблюдава последиците от 
намаляването на пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди, включително 
последиците от намаляването на 
доставките за устройства, при които 
употребата на флуоровъглеводороди би 
довела до по-ниски емисии през 

(18) Комисията следва непрекъснато да 
наблюдава последиците от 
намаляването на пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди, включително 
последиците от намаляването на 
доставките за устройства, при които 
употребата на флуоровъглеводороди би 
довела до по-ниски емисии през 
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жизнения цикъл, отколкото при 
използване на алтернативни технологии.
Наблюдението следва да осигури 
ранното установяване на проблеми, 
свързани със здравето или 
безопасността, поради отрицателното 
въздействие върху наличието на 
лекарствени продукти. Следва да се 
извърши своевременен цялостен 
преглед преди 2030 г., за да бъдат 
адаптирани разпоредбите на настоящия 
регламент с оглед на неговото 
изпълнение и на развитието, и да се 
приемат, ако е необходимо, 
допълнителни мерки за намаляване на 
емисиите.

жизнения цикъл, отколкото при 
използване на алтернативни технологии.
Наблюдението следва да осигури 
ранното установяване на проблеми, 
свързани със здравето или 
безопасността, поради отрицателното 
въздействие върху наличието на 
лекарствени продукти. Следва да се 
извърши своевременен цялостен 
преглед след първите пет години на 
прилагане, за да бъдат адаптирани 
разпоредбите на настоящия регламент с 
оглед на неговото изпълнение и на 
развитието, и да се приемат, ако е 
необходимо, допълнителни мерки за 
намаляване на емисиите. Такъв преглед 
се извършва на всеки пет години.

Or. fr

Обосновка

За да се осигури оптималното прилагане на регламента, както и подходящото му 
адаптиране, следва да се извършва цялостен преглед с периодичност на пет години.

Изменение 82
Мартин Каланан

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва непрекъснато да 
наблюдава последиците от 
намаляването на пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди, включително 
последиците от намаляването на 
доставките за устройства, при които 
употребата на флуоровъглеводороди би 
довела до по-ниски емисии през 
жизнения цикъл, отколкото при 
използване на алтернативни технологии.
Наблюдението следва да осигури 
ранното установяване на проблеми, 
свързани със здравето или 

(18) Комисията следва непрекъснато да 
наблюдава последиците от 
намаляването на пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди, включително 
последиците от намаляването на 
доставките за устройства, при които 
употребата на флуоровъглеводороди би 
довела до по-ниски емисии през 
жизнения цикъл, отколкото при 
използване на алтернативни технологии.
Наблюдението следва да осигури 
ранното установяване на проблеми, 
свързани със здравето или 
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безопасността, поради отрицателното 
въздействие върху наличието на 
лекарствени продукти. Следва да се 
извърши своевременен цялостен 
преглед преди 2030 г., за да бъдат 
адаптирани разпоредбите на настоящия 
регламент с оглед на неговото 
изпълнение и на развитието, и да се 
приемат, ако е необходимо, 
допълнителни мерки за намаляване на 
емисиите.

безопасността, поради отрицателното 
въздействие върху наличието на 
лекарствени продукти. Следва да се 
извърши своевременен цялостен 
преглед преди 2030 г., за да бъдат 
адаптирани разпоредбите на настоящия 
регламент с оглед на неговото 
изпълнение и на развитието, и да се 
приемат, ако е необходимо, 
допълнителни мерки за намаляване на 
емисиите. Настоящият регламент не 
се прилага по отношение на 
медицински приложения, чието 
използване е от изключителна 
важност, когато не съществува 
подходяща алтернатива или когато 
алтернативите не могат да бъдат 
използвани поради технически и 
икономически причини или причини, 
свързани с безопасността.

Or. en

Обосновка

Използването в изключително важни случаи на медицински приложения, които 
включват флуорсъдържащи парникови газове, трябва да се запази, когато не 
съществуват подходящи алтернативи, за да се гарантира безопасното и ефективно 
осигуряване на основните стандарти за здраве.

Изменение 83
Ерик Банки

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да бъде взет предвид 
технологичният напредък и развитието 
на пазарите, за които се отнася 
настоящият регламент, и за да се 
гарантира спазването на 
международните споразумения, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 

(20) С цел да бъде взет предвид 
технологичният напредък и развитието 
на пазарите, за които се отнася 
настоящият регламент, и за да се 
гарантира спазването на 
международните споразумения, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 



PE508.030v01-00 24/76 AM\931431BG.doc

BG

съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на следното: определяне 
на изискванията за стандартни проверки 
за течове; разширяване на списъка на 
оборудването, подлежащо на 
задължително възстановяване на 
флуорсъдържащите парникови газове;
определяне на минималните изисквания 
и на условията за взаимно признаване на 
програми за обучение на лица, които 
инсталират, поддържат, ремонтират или 
извеждат от експлоатация оборудването 
и които проверяват течове и 
възстановяват флуорсъдържащи 
парникови газове, както и на 
изискванията за сертифициране на тези 
лица и на предприятията, които 
изпълняват тези дейности; изменение на 
изискванията за етикетиране; забрана за 
пускане на пазара на продукти и 
оборудване, които съдържат или 
чието функциониране зависи от 
флуорсъдържащи парникови газове;
изменение на максималните количества 
на флуоровъглеводороди, които могат 
да бъдат пуснати на пазара и 
освобождаване на доставката на 
флуоровъглеводороди за определени 
критични нужди от квотата поради 
причини, свързани със здравето и 
безопасността; определяне на правила за 
преизчисляване на референтните 
стойности за пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди от отделните 
предприятия и изменение или 
допълнение на механизма за 
разпределяне на квотите;
преразглеждане на праговете за 
изискванията за докладване;
установяване на изисквания за 
системите за докладване на емисии на 
флуорсъдържащи парникови газове и 
използване на данни за емисиите, 
събрани от държавите членки;
включване на други вещества със 
значителен потенциал за глобално 
затопляне в списъците на веществата, 

съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на следното: определяне 
на изискванията за стандартни проверки 
за течове; разширяване на списъка на 
оборудването, подлежащо на 
задължително възстановяване на 
флуорсъдържащите парникови газове;
определяне на минималните изисквания 
и на условията за взаимно признаване на 
програми за обучение на лица, които 
инсталират, поддържат, ремонтират или 
извеждат от експлоатация оборудването 
и които проверяват течове и 
възстановяват флуорсъдържащи 
парникови газове, както и на 
изискванията за сертифициране на тези 
лица и на предприятията, които 
изпълняват тези дейности; изменение на 
изискванията за етикетиране; изменение 
на максималните количества на 
флуоровъглеводороди, които могат да 
бъдат пуснати на пазара и 
освобождаване на доставката на 
флуоровъглеводороди за определени 
критични нужди от квотата поради 
причини, свързани със здравето и 
безопасността; определяне на правила за 
преизчисляване на референтните 
стойности за пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди от отделните 
предприятия и изменение или 
допълнение на механизма за 
разпределяне на квотите;
преразглеждане на праговете за 
изискванията за докладване;
установяване на изисквания за 
системите за докладване на емисии на 
флуорсъдържащи парникови газове и 
използване на данни за емисиите, 
събрани от държавите членки;
включване на други вещества със 
значителен потенциал за глобално 
затопляне в списъците на веществата, 
обхванати от настоящия регламент, и 
актуализиране на списъците въз основа 
на новите научни открития, по-
специално потенциала за глобално 
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обхванати от настоящия регламент, и 
актуализиране на списъците въз основа 
на новите научни открития, по-
специално потенциала за глобално 
затопляне на веществата, изброени в 
приложенията към регламента.

затопляне на веществата, изброени в 
приложенията към регламента.

Or. en

Изменение 84
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да бъде взет предвид 
технологичният напредък и развитието 
на пазарите, за които се отнася 
настоящият регламент, и за да се 
гарантира спазването на 
международните споразумения, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на следното: определяне 
на изискванията за стандартни проверки 
за течове; разширяване на списъка на 
оборудването, подлежащо на 
задължително възстановяване на 
флуорсъдържащите парникови газове;
определяне на минималните изисквания 
и на условията за взаимно признаване на 
програми за обучение на лица, които 
инсталират, поддържат, ремонтират или 
извеждат от експлоатация оборудването 
и които проверяват течове и 
възстановяват флуорсъдържащи 
парникови газове, както и на 
изискванията за сертифициране на тези 
лица и на предприятията, които 
изпълняват тези дейности; изменение на 
изискванията за етикетиране; забрана за 
пускане на пазара на продукти и 

(20) С цел да бъде взет предвид 
технологичният напредък и развитието 
на пазарите, за които се отнася 
настоящият регламент, и за да се 
гарантира спазването на 
международните споразумения, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на следното: определяне 
на изискванията за стандартни проверки 
за течове; изменение на списъка на 
оборудването, подлежащо на 
задължително възстановяване на 
флуорсъдържащите парникови газове;
определяне на минималните изисквания 
и на условията за взаимно признаване на 
програми за обучение на лица, които 
инсталират, поддържат, ремонтират или 
извеждат от експлоатация оборудването 
и които проверяват течове и 
възстановяват флуорсъдържащи 
парникови газове, както и на 
изискванията за сертифициране на тези 
лица и на предприятията, които 
изпълняват тези дейности; изменение на 
изискванията за етикетиране; изменение 
на максималните количества на 
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оборудване, които съдържат или 
чието функциониране зависи от 
флуорсъдържащи парникови газове;
изменение на максималните количества 
на флуоровъглеводороди, които могат 
да бъдат пуснати на пазара и 
освобождаване на доставката на 
флуоровъглеводороди за определени 
критични нужди от квотата поради 
причини, свързани със здравето и 
безопасността; определяне на правила за 
преизчисляване на референтните 
стойности за пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди от отделните 
предприятия и изменение или 
допълнение на механизма за 
разпределяне на квотите;
преразглеждане на праговете за 
изискванията за докладване;
установяване на изисквания за 
системите за докладване на емисии на 
флуорсъдържащи парникови газове и 
използване на данни за емисиите, 
събрани от държавите членки;
включване на други вещества със 
значителен потенциал за глобално 
затопляне в списъците на веществата, 
обхванати от настоящия регламент, и 
актуализиране на списъците въз 
основа на новите научни открития, по-
специално потенциала за глобално 
затопляне на веществата, изброени в 
приложенията към регламента.

флуоровъглеводороди, които могат да 
бъдат пуснати на пазара и 
освобождаване на доставката на 
флуоровъглеводороди за определени 
критични нужди от квотата поради 
причини, свързани със здравето и 
безопасността; определяне на правила за 
преизчисляване на референтните 
стойности за пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди от отделните 
предприятия и изменение или 
допълнение на механизма за 
разпределяне на квотите;
преразглеждане на праговете за 
изискванията за докладване;
установяване на изисквания за 
системите за докладване на емисии на 
флуорсъдържащи парникови газове и 
използване на данни за емисиите, 
събрани от държавите членки;
актуализиране на списъка на 
веществата, обхванати от настоящия 
регламент, въз основа на новите научни 
открития, по-специално потенциала за 
глобално затопляне на веществата, 
изброени в приложенията към 
регламента.

Or. en

Изменение 85
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
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Обхват
1. Настоящият регламент се прилага 
за използването на флуорсъдържащи 
парникови газове в ЕС с изключение на 
случаите, посочени в параграф 2.
2. Настоящият регламент не се 
прилага по отношение на 
използването на флуорсъдържащи 
парникови газове за здравни цели, 
производство и пренос на 
електрическа енергия, приложения за 
въздушното пространство и 
производство на промишлени газове.

Or. en

Изменение 86
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член -1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
Обхват

Целта на настоящия регламент е да 
защити околната среда чрез 
намаляване на емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове, 
както и да стимулира иновациите в 
областта на устойчивите 
технологии. В тази връзка 
настоящият регламент установява 
правила за ограничаването, 
употребата, възстановяването и 
унищожаването на флуорсъдържащи 
парникови газове и забранява 
специфичната им употреба, като 
същевременно определя и 
количествени ограничения за 
пускането на пазара на 
хидрофлуоровъглеводороди. Освен 
подобряването на устойчивия 
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растеж в рамките на Европейския 
съюз, настоящият регламент може 
да окаже ценен принос за приемането 
на едно бъдещо международно 
споразумение.

Or. en

Изменение 87
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „флуоровъглеводороди (HFC)“ 
означава веществата, изброени в 
раздел 1 от приложение I, или смеси, 
които съдържат някое от тези 
вещества;

Or. en

Изменение 88
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „флуорсъдържащи парникови 
газове“ означава флуоровъглеводороди 
(HFC), перфлуоровъглероди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), и други 
парникови газове, които съдържат 
флуор, изброени в приложение I,
независимо дали съществуват 
самостоятелно или в смес;

(1) „флуорсъдържащи парникови 
газове“ означава флуоровъглеводороди 
(HFC), перфлуоровъглероди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), и други 
парникови газове, които съдържат 
флуор, изброени в приложение I, или 
смеси, които съдържат някое от 
тези вещества;

Or. en
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Изменение 89
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „флуорсъдържащи парникови 
газове“ означава флуоровъглеводороди 
(HFC), перфлуоровъглероди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), и други 
парникови газове, които съдържат 
флуор, изброени в приложение I, 
независимо дали съществуват 
самостоятелно или в смес;

(1) „флуорсъдържащи парникови 
газове“ означава флуоровъглеводороди 
(HFC), перфлуоровъглероди (PFC) и 
серен хексафлуорид (SF6), и други 
парникови газове, които съдържат 
флуор, изброени в приложения I и ІІ, 
независимо дали съществуват 
самостоятелно или в смес, но се 
отнасят само за тези 
флуорсъдържащи парникови газове, 
изброени в приложение I, освен ако 
изрично не е посочено друго;

Or. en

Изменение 90
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) „перфлуорвъглероди (PFC)“ 
означава веществата, изброени в 
раздел 2 от приложение I, или смеси, 
които съдържат някое от тези 
вещества;

Or. en

Изменение 91
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) „серен хексафлуорид (SF6)“ 
означава веществото, посочено в 
раздел 3 от приложение I, или смеси, 
които съдържат това вещество;

Or. en

Изменение 92
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „оператор“ означава физическо или 
юридическо лице, собственик на 
оборудването и системите, обхванати от 
настоящия регламент и упражняващо 
фактическа власт над техническото им 
функциониране;

(4) „оператор“ означава физическо или 
юридическо лице, собственик на 
оборудването и системите, обхванати от 
настоящия регламент, които включват 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 5 тона CO2 или 
повече, и упражняващо фактическа 
власт над техническото им 
функциониране;

Or. en

Обосновка

Сегашното определение за оператор не е достатъчно ясно предвид особеностите при 
притежаване на малко оборудване. Затова определението трябва да бъде пояснено в 
съответствие с членове 3 и 5.

Изменение 93
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „оператор“ означава физическо или 
юридическо лице, собственик на 
оборудването и системите, обхванати от
настоящия регламент и упражняващо 
фактическа власт над техническото 
им функциониране;

(4) „оператор“ означава физическо или 
юридическо лице, упражняващо 
фактическа власт над техническото 
функциониране на оборудването и 
системите, обхванати от настоящия 
регламент;

Or. fr

Обосновка

Двойното обвързване с условия на настоящото определение въвежда правна 
несигурност, що се отнася до прилагането на регламента в транспортния сектор.

Изменение 94
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. „топлинна помпа“ означава 
съоръжение или инсталация, която 
при ниска температура извлича 
топлина от въздуха или земята и 
доставя топлина;

Or. it

Обосновка

Регламент (EО) № 842/2006, член 2, параграф 9.

Изменение 95
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „херметично затворена система“ 
означава система, в която всички части, 
които съдържат флуорсъдържащи 
парникови газове, са херметично 
затворени по време на тяхното 
производство, чрез заваряване, 
спояване или по друг начин, който ги 
свързва здраво и трайно, и за които не 
е необходимо контурът на 
циркулацията на хладилния агент да 
бъде отворен за пускането на 
системата в експлоатация;

(7) „херметично затворена система“ 
означава система, в която всички части, 
които съдържат хладилен агент са
стабилно запечатани чрез заваряване, 
спояване или по друг начин, която 
може да включва вентили със 
запушалки и запушващи се сервизни 
отвори, които позволяват правилен 
ремонт или депониране, и които 
имат норма на изтичане по-малка от 
3 грама на година под налягане от 
поне четвърт от максималното 
позволено налягане;

Or. it

Обосновка

Регламент (EО) № 842/2006, член 2, параграф 11.

Изменение 96
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „херметично затворена система“ 
означава система, в която всички части, 
които съдържат флуорсъдържащи 
парникови газове, са херметично 
затворени по време на тяхното 
производство, чрез заваряване, 
спояване или по друг начин, който ги 
свързва здраво и трайно, и за които не 
е необходимо контурът на 
циркулацията на хладилния агент да 
бъде отворен за пускането на 
системата в експлоатация;

(7) „херметично затворена система“ 
означава система, в която всички части, 
които съдържат хладилен агент, са 
херметично затворени, чрез заваряване, 
спояване или по друг начин, който ги 
свързва здраво и трайно, и която може 
да включва вентили със запушалки и 
запушващи се сервизни отвори, които 
позволяват правилен ремонт или 
депониране и които имат норма на 
изтичане по-малка от 3 грама на 
година под налягане от поне четвърт 
от максималното позволено налягане;

Or. de
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Обосновка

Определението противоречи на приложимите европейски стандарти (EN 16084:2011, 
EN 378-1:2012) и следва да се замени от съответния текст  на действащия 
регламент. Чрез сервизните вентили при много уреди се дава възможност за бърза и 
надеждна проверка за течове и се избягва рискът от излишно отваряне на контура на 
циркулацията на хладилния агент и вследствие на това от повишена вероятност от 
възникване на теч. Освен това те дават възможност за безопасно отстраняване на 
хладилния агент при ремонт или депониране.

Изменение 97
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „херметично затворена система“ 
означава система, в която всички части,
които съдържат флуорсъдържащи 
парникови газове, са херметично 
затворени по време на тяхното 
производство, чрез заваряване, 
спояване или по друг начин, който ги 
свързва здраво и трайно, и за които не 
е необходимо контурът на 
циркулацията на хладилния агент да 
бъде отворен за пускането на 
системата в експлоатация;

(7) „херметично затворена система“ 
означава система, в която всички части, 
съдържащи хладилен агент, са 
запечатани чрез запояване, медно или 
цинково спояване или подобна трайна 
връзка, която може да включва 
вентили със запушалки и запушващи 
се сервизни отвори, които позволяват 
правилен ремонт или депониране и 
които имат норма на изтичане по-
малка от 3 грама на година под 
налягане от поне четвърт от 
максималното позволено налягане;

Or. en

Обосновка

Това е определението, посочено в Регламент(EО) № 842/2006.

Изменение 98
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „стационарен“ означава 
неподвижен по време на експлоатация;

(13) „стационарен“ означава обичайно
неподвижен по време на експлоатация;

Or. en

Обосновка

Определението е изменено с цел съответствие с Регламент(EО) № 842/2006.

Изменение 99
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „мобилен“ означава обичайно в 
движение по време на експлоатация;

Or. en

Изменение 100
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) „хладилен лекотоварен 
автомобил“ означава превозно 
средство с маса под 3,5 тона, 
проектирано и конструирано 
предимно за превоз на стоки и 
оборудвано с хладилно устройство;

Or. fr
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Изменение 101
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „контейнер“ означава 
интермодална транспортна единица, 
проектирана и конструирана 
предимно за превоз на стоки и 
оборудвана с хладилно устройство;

Or. fr

Изменение 102
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „охлаждане за търговски цели“ 
означава охлаждане, използвано в 
обектите за търговия на дребно;

Or. en

Изменение 103
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „топлинна помпа“ означава 
съоръжение или инсталация, която 
при ниска температура извлича 
топлина от въздуха или земята и 
доставя топлина;
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Or. en

Обосновка

Това определение вече е дадено в Директива 2009/125/ЕО относно флуорсъдържащите 
парникови газове.

Изменение 104
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „топлинна помпа“ означава 
съоръжение или инсталация, която 
при ниска температура извлича 
топлина от въздуха или земята и 
доставя топлина;

Or. en

Обосновка

Това определение, взаимствано от Регламент (ЕО) № 842/2006, пояснява разликата 
между обратим климатик, съдържащ топлинни помпи (сплит системи, 
мултисплит/VRF системи, покривни системи, центробежни или изместващи 
охладители), и термопомпи, които отдават само топлина (наричани топлинни 
помпи). То отговаря на номенклатурата в Предварителното проучване 
(приложение V, стр. 259 и приложение VI, стр. 309) и Оценката на въздействието 
(стр. 118).

Изменение 105
Марио Пирило, Виторио Проди, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „шокови охладители“ означава 
уреди, предназначени за бързо 
понижаване на температурата на 
хранителни продукти при 
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температура, по-ниска или равна на 
+ 10 °C;

Or. en

Изменение 106
Марио Пирило, Виторио Проди, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „шокови фризери“ означава 
уреди, предназначени за бързо 
понижаване на температурата на 
хранителни продукти при 
температура, по-ниска или равна на –
18 °C;

Or. en

Обосновка

Липсата на подходящи алтернативи за използваните видове газ ще доведе до пълното 
изтегляне на охладители и фризери за бързо замразяване от европейския пазар след 
датите, посочени в приложение III, позиции 10 и 11.

Изменение 107
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „теч“ означава необичайно 
освобождаване на флуорсъдържащи 
парникови газове в значително по-
висока степен от нормата на 
изтичане, указана като част от 
проекта на оборудването, ако има 
такава;

Or. en
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Изменение 108
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) „система за засичане на течове“ 
означава калибрирано механично, 
електрическо или електронно 
съоръжение за детекция на течове от 
флуорсъдържащи парникови газове, 
което при засичане алармира 
оператора;

Or. en

Обосновка

Определението е взаимствано от Регламент(EО) № 842/2006.

Изменение 109
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) „предприятие“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което:
а) произвежда, обработва, рециклира, 
регенерира, използва, унищожава или 
получава флуорсъдържащи парникови 
газове;
б) внася флуорсъдържащи парникови 
газове;
в) изнася флуорсъдържащи парникови 
газове;
г) пуска флуорсъдържащи парникови 
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газове на пазара; или
д) експлоатира, монтира, обслужва, 
поддържа, ремонтира или извежда 
от експлоатация оборудване или 
системи, които съдържат 
флуорсъдържащи парникови газове;

Or. en

Обосновка

Определението е взаимствано от Регламент (EО) № 1005/2009.

Изменение 110
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16г) „изходна суровина“ означава 
всеки от флуорсъдържащите 
парникови газове, изброени в 
приложения І, ІІ и ІV от 
Регламент (EО) № 1005/2009, който е 
подложен на химична 
трансформация чрез процес, при 
който първоначалният му състав 
напълно се преобразува;

Or. en

Обосновка

Определението е взаимствано от Регламент (EО) № 1005/2009.

Изменение 111
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16д (нова)



PE508.030v01-00 40/76 AM\931431BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16д) „производствен агент“ означава 
всяко флуорсъдържащо съединение, 
използвано като химичен 
производствен агент;

Or. en

Обосновка

Определението е взаимствано от Регламент (EО) № 1005/2009.

Изменение 112
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Вземат се всички мерки, които са 
технически и икономически 
възможни, с цел ограничаване до 
минимум на изтичането на 
флуорсъдържащи газове.

Or. fr

Изменение 113
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При установяване на теч на тези 
газове, операторите следва да 
гарантират, че повредата в 
оборудването е отстранена без 
необосоновано забавяне.

3. При установяване на теч на тези 
газове, операторите следва да 
гарантират, че повредата в 
оборудването е отстранена без 
необосоновано забавяне, но не по-късно 
от една седмица след 
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установяването.

Or. en

Изменение 114
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При установяване на теч на тези
газове, операторите следва да 
гарантират, че повредата в 
оборудването е отстранена без 
необосоновано забавяне.

3. При установяване на теч на серен 
хексафлуорид, операторите следва да 
гарантират, че повредата в 
оборудването е отстранена без 
необосоновано забавяне, доколкото 
безопасността на поддръжката и 
техническите условия го позволяват 
и при условие, че ремонтът оказва 
приемливо въздействие върху 
околната среда (по-малко, отколкото 
ако не се извърши ремонт по време на 
предполагаемия остатъчен период на 
експлоатация на оборудването).

Or. en

Изменение 115
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След отстранен теч в оборудването, 
операторите следва да осигурят 
проверка от страна на 
сертифицирани лица в рамките на 
един месец след поправката, за да се 
провери дали отстраняването е 
ефективно.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Съгласно член 3, параграф 1 и член 8 проверките за течове, както и евентуално 
необходимите поправки могат да се извършват изключително от сертифицирани 
лица. По този начин се гарантира, че поправката се извършва от специалист. Поради 
това е излишно извършването на повторна проверка от страна на сертифицирани 
лица един месец след поправката.

Изменение 116
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След отстранен теч в оборудването, 
операторите следва да осигурят 
проверка от страна на сертифицирани 
лица в рамките на един месец след 
поправката, за да се провери дали 
отстраняването е ефективно.

За оборудването, посочено в член 3, 
параграф 1, след отстранен теч в 
оборудването, операторите следва да 
осигурят проверка от страна на 
сертифицирани лица в рамките на един 
месец след поправката, за да се провери 
дали отстраняването е ефективно.

Or. en

Изменение 117
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След отстранен теч в оборудването, 
операторите следва да осигурят 
проверка от страна на сертифицирани 
лица в рамките на един месец след 
поправката, за да се провери дали 
отстраняването е ефективно.

След отстранен теч в оборудването, 
операторите следва да осигурят 
проверка от страна на сертифицирани 
лица или чрез автоматично 
наблюдение, в рамките на един месец 
след поправката, за да се провери дали 
отстраняването е ефективно.
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Or. en

Изменение 118
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лица и предприятия, които 
извършват следните дейности, следва да 
бъдат сертифицирани в съответствие с 
член 8:

4. Предприятията и операторите, 
както и наетият от тях персонал, 
които извършват следните дейности, 
следва да бъдат сертифицирани в 
съответствие с член 8:

Or. it

Изменение 119
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лица и предприятия, които 
извършват следните дейности, следва 
да бъдат сертифицирани в съответствие 
с член 8:

4. Лицата, които извършват
дейностите, посочени в член 8, 
параграф 1, следва да бъдат 
сертифицирани в съответствие с член 8 
и да вземат предпазни мерки за 
предотвратяване на изтичането на 
флуорсъдържащи парникови газове.

Or. en

Обосновка

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 



PE508.030v01-00 44/76 AM\931431BG.doc

BG

and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Изменение 120
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
оборудването, посочено в член 3, 
параграф 1;

а) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на оборудването, 
посочено в член 3, параграф 1, 
включително когато това оборудване 
съдържа алтернативни вещества на 
флуорсъдържащи парникови газове;

Or. en

Изменение 121
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
оборудването, посочено в член 3, 
параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 122
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
оборудването, посочено в член 3, 
параграф 1;

а) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на оборудването, 
посочено в член 3, параграф 1, както и 
оборудване, което съдържа 
алтернативни вещества на 
флуорсъдържащи парникови газове;

Or. en

Изменение 123
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Сервизно обслужване, поддръжка, 
ремонт или извеждане от 
експлоатация на мобилните 
климатични устройства, които 
включват флуорсъдържащи 
парникови газове;

заличава се

Or. en

Изменение 124
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която 
съдържа SF6;

заличава се
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Or. en

Изменение 125
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която 
съдържа SF6;

в) Обработване на серен хексафлуорид 
при инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура;

Or. en

Изменение 126
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
SF6;

в) Инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
SF6 и изисква използване на SF6;

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира високата квалификация на монтьорите, които 
обслужват или ремонтират оборудване със SF6. Комутационната апаратура със SF6 
обаче не се намира никога в обществено достъпна зона, а е винаги под надзора на 
оператор и се обслужва единствено от инструктиран персонал. По тази причина не е 
необходимо целият обслужващ персонал на дадено съоръжение да бъде 
сертифициран, а само персоналът, който действително използва SF6.
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Изменение 127
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доставка или получаване на 
флуорсъдържащи парникови газове за 
изпълнение на дейностите, посочени в 
букви а), б) и в).

заличава се

Or. en

Изменение 128
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доставка или получаване на 
флуорсъдържащи парникови газове за 
изпълнение на дейностите, посочени в 
букви а), б) и в).

г) доставка или получаване на 
флуорсъдържащи парникови газове за 
изпълнение на дейностите, посочени в 
букви а), б) и в); това не включва 
доставка и получаване на затворени 
контейнери.

Or. de

Обосновка

Доставката и получаването в затворени контейнери не представляват дейности, при 
които се осъществява директен контакт със SF6. Поради това не е необходимо 
персоналът, който е натоварен с извършването на тази дейност, да бъде 
сертифициран съгласно Регламент (ЕО) № 305/2008.

Изменение 129
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доставка или получаване на 
флуорсъдържащи парникови газове за 
изпълнение на дейностите, посочени в 
букви а), б) и в).

заличава се

Or. en

Изменение 130
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за изпълнение на задачите, 
изброени в букви а)—в), 
флуорсъдържащите парникови газове 
могат да бъдат доставяни и 
получавани единствено от 
сертифицирани лица и предприятия.

Or. en

Изменение 131
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на тези дейности 
лицата и предприятията, посочени в
първата алинея, следва да вземат 
предпазни мерки, за да се предотврати 
теч на флуорсъдържащи парникови 
газове.

Предприятията, които изпълняват 
дейностите, посочени в член 8, 
параграф 1, за други страни, следва да 
бъдат сертифицирани в 
съответствие с член 8, параграф 4 и 
да вземат предпазни мерки, за да се 
предотврати теч на флуорсъдържащи 
парникови газове.
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Or. en

Обосновка

The suggested change clarifies the training and certification requirements for persons and 
undertakings carrying out installation, servicing, maintenance and decommissioning of 
certain equipment. It also clarifies the links to Article 8 (Training and certification) and to 
Article 9 (restrictions on the placing on the market) where these relate to the sale of 
fluorinated greenhouse gases to suitably qualified persons and undertakings. Coupled with 
related amendments to Articles 8 and 9, this simplifies the text, removes duplicate elements 
and resolves uncertainties about what the obligations are and to whom they apply.

Изменение 132
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяко лице, което възлага на друго 
лице инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
SF6 или на оборудване, посочено в 
член 3, параграф 1, трябва да се увери, 
че това друго лице притежава 
необходимите сертификати за 
съответните дейности, съгласно член 8.

5. Всяко лице, което възлага на друго 
лице инсталиране, сервизно обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
SF6 и изисква използване на SF6 или 
на оборудване, посочено в член 3, 
параграф 1, трябва да се увери, че това 
друго лице притежава необходимите 
сертификати за съответните дейности, 
съгласно член 8.

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира високата квалификация на монтьорите, които 
обслужват или ремонтират оборудване със SF6. Комутационната апаратура със SF6 
обаче не се намира никога в обществено достъпна зона, а е винаги под надзора на 
оператор и се обслужва единствено от инструктиран персонал. По тази причина не е 
необходимо целият обслужващ персонал на дадено съоръжение да бъде 
сертифициран, а само персоналът, който използва в действителност SF6.

Изменение 133
Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове с потенциал за глобално 
затопляне, еквивалентен на 5 тона CO2, 
които не се съдържат в пяна, 
гарантират, че оборудването се 
проверява за течове. Въпреки това, 
оборудването с херметически затворени 
системи, които са етикетирани като 
такива, включващо флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне еквивалентен на по-
малко от 10 тона CO2, не подлежи на 
проверки за течове съгласно настоящия 
член.

1. Операторите на стационарно и 
мобилно хладилно и климатично
оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 5 тона CO2 или повече, 
които не се съдържат в пяна, 
гарантират, че оборудването се 
проверява за течове. Въпреки това, 
оборудването с херметически затворени 
системи, които са етикетирани като 
такива, включващо флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне еквивалентен на по-
малко от 10 тона CO2, не подлежи на 
проверки за течове съгласно настоящия 
член.

Or. pl

Изменение 134
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове с потенциал за глобално 
затопляне, еквивалентен на 5 тона CO2, 
които не се съдържат в пяна, 
гарантират, че оборудването се 
проверява за течове. Въпреки това, 
оборудването с херметически затворени 
системи, които са етикетирани като 
такива, включващо флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне еквивалентен на по-

1. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове с потенциал за глобално 
затопляне, еквивалентен на 5 тона CO2 
или повече, които не се съдържат в 
пяна, гарантират, че оборудването се 
проверява за течове. Въпреки това, 
оборудването с херметически затворени 
системи, които са етикетирани като 
такива, включващо флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне еквивалентен на по-
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малко от 10 тона CO2, не подлежи на 
проверки за течове съгласно настоящия 
член.

малко от 10 тона CO2, не подлежи на 
проверки за течове съгласно настоящия 
член.

Or. en

Изменение 135
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове с потенциал за глобално 
затопляне, еквивалентен на 5 тона 
CO2, които не се съдържат в пяна, 
гарантират, че оборудването се 
проверява за течове. Въпреки това, 
оборудването с херметически 
затворени системи, които са 
етикетирани като такива, 
включващо флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне еквивалентен на 
по-малко от 10 тона CO2, не подлежи 
на проверки за течове съгласно 
настоящия член.

1. Операторите на оборудване, което 
включва 1,5 кг или повече
флуорсъдържащи парникови газове, 
които не се съдържат в пяна, 
гарантират, че оборудването се 
проверява за течове.

Or. en

Обосновка

Преминаването от килограми (kg) към CO2 еквивалентност е прибързано и следва да 
отпадне. Регламентът относно озоноразрушаващите вещества, регламентът 
относно флуорираните парникови газове и националното законодателство използват 
килограми (kg). Операторите и националните органи са запознати с тази мерна 
единица. Целта на разпоредбата е да се ограничат течовете. Високите нива на 
течове са свързани с по-големите съоръжения, а не непременно с CO2 
еквивалентност. Опитът в държавите членки, като например Дания (1,5 kg) и 
Франция (2 kg) показва, че намаляването на количеството за зареждане е възможно и 
понижава емисиите.
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Изменение 136
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Стационарно хладилно оборудване; а) Стационарно и мобилно хладилно 
оборудване;

Or. pl

Изменение 137
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Стационарно климатично 
оборудване;

б) Стационарно и мобилно климатично 
оборудване;

Or. pl

Изменение 138
Матиас Гроте

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Стационарно климатично 
оборудване;

б) Стационарно и мобилно климатично 
оборудване;

Or. de

Изменение 139
Жил Парньо
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Хладилни камиони и хладилни 
ремаркета.

д) Хладилно оборудване във влакове,
камиони, лекотоварни автомобили,
хладилни ремаркета и контейнери.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се разшири обхватът на регламента, за да се осигури лоялна 
конкуренция в транспортния сектор.

Изменение 140
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 5 тона CO2 или повече, 
но до 50 тона CO2, се проверява за 
течове поне веднъж на всеки 12 месеца;

а) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 5 тона CO2 или повече, 
но до 50 тона CO2, се проверява за 
течове поне веднъж на всеки 12 месеца 
или, когато има монтирана система 
за засичане на течове — на всеки 24 
месеца;

Or. en

Изменение 141
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 5 тона CO2 или 
повече, но до 50 тона CO2, се 
проверява за течове поне веднъж на 
всеки 12 месеца;

а) Оборудване, което включва 1,5 кг или 
повече флуорсъдържащи парникови 
газове, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки 12 месеца;

Or. en

Обосновка

Преминаването от килограми (kg) към CO2 еквивалентност е прибързано и следва да 
отпадне. Регламентът относно озоноразрушаващите вещества, регламентът 
относно флуорираните парникови газове и националното законодателство използват 
килограми (kg). Операторите и националните органи са запознати с тази мерна 
единица. Целта на разпоредбата е да се ограничат течовете. Високите нива на 
течове са свързани с по-големите съоръжения, а не непременно с CO2 
еквивалентност. Опитът в държавите членки, като например Дания (1,5 kg) и 
Франция (2 kg) показва, че намаляването на количеството за зареждане е възможно и 
понижава емисиите.

Изменение 142
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне от 50 
тона CO2 екв. включително до 500 тона 
CO2, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки шест месеца;

б) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне от 50 
тона CO2 екв. включително до 500 тона 
CO2, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки шест месеца или, 
когато има монтирана система за 
засичане на течове — на всеки 
дванадесет месеца;

Or. en
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Изменение 143
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне от 
50 тона CO2 екв. включително до 500 
тона CO2, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки шест месеца;

б) Оборудване, което включва 30 кг или 
повече флуорсъдържащи парникови 
газове, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки шест месеца;

Or. en

Обосновка

Преминаването от килограми (kg) към CO2 еквивалентност е прибързано и следва да 
отпадне. Регламентът относно озоноразрушаващите вещества, регламентът 
относно флуорираните парникови газове и националното законодателство използват 
килограми (kg). Операторите и националните органи са запознати с тази мерна 
единица. Целта на разпоредбата е да се ограничат течовете. Високите нива на 
течове са свързани с по-големите съоръжения, а не непременно с CO2 
еквивалентност. Опитът в държавите членки, като например Дания (1,5 kg) и 
Франция (2 kg) показва, че намаляването на количеството за зареждане е възможно и 
понижава емисиите.

Изменение 144
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 500 тона CO2 или 
повече, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки три месеца.

в) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 500 тона CO2 или 
повече, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки три месеца или, когато 
има монтирана система за засичане 
на течове — на всеки шест месеца.
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Or. en

Изменение 145
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Оборудване, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 500 тона CO2 или 
повече, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки три месеца.

в) Оборудване, което включва 300 кг 
или повече флуорсъдържащи парникови 
газове, се проверява за течове поне 
веднъж на всеки три месеца;

Or. en

Обосновка

Преминаването от килограми (kg) към CO2 еквивалентност е прибързано и следва да 
отпадне. Регламентът относно озоноразрушаващите вещества, регламентът 
относно флуорираните парникови газове и националното законодателство използват 
килограми (kg). Операторите и националните органи са запознати с тази мерна 
единица. Целта на разпоредбата е да се ограничат течовете. Високите нива на 
течове са свързани с по-големите съоръжения, а не непременно с CO2 
еквивалентност. Опитът в държавите членки, като например Дания (1,5 kg) и 
Франция (2 kg) показва, че намаляването на количеството за зареждане е възможно и 
понижава емисиите.

Изменение 146
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, в съответствие с член 20, за 
определяне на изискванията за проверки 
за течове, които следва да бъдат 
провеждани в съответствие с параграф 1 

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, в съответствие с член 20, за 
определяне на изискванията за проверки 
за течове, които следва да бъдат 
провеждани в съответствие с параграф 1 
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от настоящия член за всеки тип 
оборудване по посочения параграф, за 
установяване на тези части на 
оборудването, които е най-вероятно да 
протекат, и за изменение на списъка на 
оборудването по параграф 1 от 
настоящия член, за да се включат и 
други типове оборудване с оглед на 
пазарните тенденции и напредъка в 
технологиите.

от настоящия член за всеки тип 
оборудване по посочения параграф, за 
установяване на тези части на 
оборудването, които е най-вероятно да 
протекат, и за изменение на списъка на 
оборудването по параграф 1 от 
настоящия член, за да се включат и 
други типове оборудване с оглед на 
пазарните тенденции и напредъка в 
технологиите. Конкретните 
изисквания за проверките за течове се 
приемат в срок до [1 януари 2015 г.].

Or. en

Изменение 147
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на оборудване, посочено 
в член 3, параграф 1, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне, 
еквивалентен на 500 тона CO2 или 
повече, трябва да гарантират, че 
оборудването разполага със система за 
засичане на течове, която сигнализира 
на оператора за всякакви течове.

1. Операторите на оборудване, посочено 
в член 3, параграф 1, което включва 
150 кг или повече флуорсъдържащи 
парникови газове, трябва да гарантират, 
че оборудването разполага със система 
за засичане на течове, която 
сигнализира на оператора за всякакви 
течове.

Or. en

Обосновка

Преминаването от килограми (kg) към CO2 еквивалентност е прибързано и следва да 
отпадне. Регламентът относно озоноразрушаващите вещества, регламентът 
относно флуорираните парникови газове и националното законодателство използват 
килограми (kg). Операторите и националните органи са запознати с тази мерна 
единица. Целта на разпоредбата е да се ограничат течовете. Високите нива на 
течове са свързани с по-големите съоръжения, а не непременно с CO2 
еквивалентност. Опитът в държавите членки, като например Дания (1,5 kg) и 
Франция (2 kg) показва, че намаляването на количеството за зареждане е възможно и 
понижава емисиите.
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Изменение 148
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 3, параграф 2, 
буква б), когато оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове с потенциал за глобално 
затопляне, еквивалентен на 50 тона 
CO2 или повече, но до по-малко от 500 
тона CO2, е снабдено със система за 
засичане на течове, оборудването се 
проверява за течове поне веднъж на 
всеки 12 месеца.

2. Чрез дерогация от член 3, параграф 2, 
буква б), когато оборудване, което 
включва 30 кг или повече
флуорсъдържащи парникови газове, но 
до по-малко от 500 тона CO2, е 
снабдено със система за засичане на 
течове, оборудването се проверява за 
течове поне веднъж на всеки 12 месеца.

Or. en

Обосновка

Преминаването от килограми (kg) към CO2 еквивалентност е прибързано и следва да 
отпадне. Регламентът относно озоноразрушаващите вещества, регламентът 
относно флуорираните парникови газове и националното законодателство използват 
килограми (kg). Операторите и националните органи са запознати с тази мерна 
единица. Целта на разпоредбата е да се ограничат течовете. Високите нива на 
течове са свързани с по-големите съоръжения, а не непременно с CO2 
еквивалентност. Опитът в държавите членки, като например Дания (1,5 kg) и 
Франция (2 kg) показва, че намаляването на количеството за зареждане е възможно и 
понижава емисиите.

Изменение 149
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове, които не се съдържат в пяна, 

1. Операторите на оборудване, изброено 
в член 3, параграф 1, което включва 
флуорсъдържащи парникови газове, 
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следва, за всяка единица оборудване да 
създадат и поддържат документация със 
следната информация за 
идентифициране на оборудването:

които не се съдържат в пяна, следва, за 
всяка единица от това оборудване да 
създадат и поддържат документация със 
следната информация за 
идентифициране на оборудването:

Or. en

Изменение 150
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Количеството и типа на включените 
флуорсъдържащи парникови газове;

а) Количеството и типа на включените 
флуорсъдържащи парникови газове, 
когато оборудването се монтира за 
първи път и, ако е възможно, 
приблизителното количество и вид 
на флуорсъдържащия парников газ, 
когато оборудването е в 
експлоатация;

Or. EN

Изменение 151
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Количествата флуорсъдържащи 
парникови газове, които се добавят и 
причините за добавянето им;

б) Количествата флуорсъдържащи 
парникови газове, които се добавят, с 
уточнение дали са необработени, 
рециклирани или регенерирани, както
и причините за добавянето им;

Or. en
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Изменение 152
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Наблюдаван дебит на изтичане; заличава се

Or. en

Изменение 153
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Лицата, които проверяват за 
течове на оборудването, посочено в 
член 3, параграф 2, буква а), съставят 
за всяка проверка формуляр за 
контрол, съдържащ следните 
сведения:
а) тип на проверяваното оборудване, 
товароносимост, вид на заредените 
парникови газове и дата на пускане в 
експлоатация;
б) вид на проверката, на която е 
подложено оборудването, и дата, на 
която е била извършена;
в) вид на установените повреди, ако 
има такива;
г) количества добавени 
флуорсъдържащи парникови газове и 
вид на използвания газ;
д) количество на възстановените 
флуорсъдържащи парникови газове;
е) дали оборудването е било изведено 
от експлоатация;
ж) идентифициране на оператора и, 
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по отношение на оборудването, 
посочено в член
3, параграф 1, буква д), 
идентифициране на превозното 
средство или контейнера.
Лицата, които проверяват за течове, 
водят регистри, включващи 
сведенията, изброени в алинея 1, и 
предоставят на оператора копие от 
формуляра за контрол.
Операторите на оборудване, 
съдържащо посочените в член 3, 
параграф 2, буква а) парникови газове, 
съхраняват всички формуляри за 
контрол през цялата 
продължителност на жизнения 
цикъл на оборудването.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се приеме ефикасна система за докладване по отношение на 
ежегодните проверки. Ефикасността следва да се увеличи посредством воденето на 
документация от страна на лицата, извършващи контрола.

Изменение 154
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en
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Изменение 155
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2.

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2, букви б) и в).

Or. fr

Обосновка

Административната тежест, свързана с поддържането на регистри, не е 
обоснована при извършването на ежегодни проверки. По-подходящо е да се установи
система за докладване от страна на лицата, които проверяват за течове.

Изменение 156
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2.

Операторите ежегодно предават на 
компетентните органи 
документацията заедно с обобщение 
за постигнатото съответствие.

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 157
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2.

Настоящият параграф се прилага за 
операторите на електрическа 
комутационна апаратура, която съдържа 
серен хексафлуорид, и за операторите 
на оборудването, посочено в член 3, 
параграф 2.

В случай на херметически затворена 
комутационна апаратура за средно
напрежение, която съдържа серен 
хексафлуорид, се прилагат само 
букви а) и ж).

Or. en

Изменение 158
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако документацията, посочена 
в параграф 1, е регистрирана в база 
данни, създадена от компетентните 
органи на държавите членки, 
операторите, посочени в параграф 1, 
следва да съхраняват тази документация 
най-малко две години след извеждане 
на оборудването от експлоатация.

2. Освен ако документацията, посочена 
в параграф 1, е регистрирана в база 
данни, създадена от компетентните
органи на държавите членки, 
операторите, посочени в параграф 1, 
следва да съхраняват тази документация 
най-малко за период от пет години.

Or. en

Обосновка

Така държавите членки запазват възможността за създаване на база данни с 
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документация за оборудването, ако считат, че това е възможно, но се определя по-
подходящ период, за който операторите на оборудване, включващо флуорсъдържащи 
газове, следва да водят документация, когато държавите членки решат да не 
създават база данни.

Изменение 159
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако регистрите, посочени в 
параграф 1а, не се съхраняват в база 
данни, създадена от компетентните 
органи на държавите членки, лицата, 
които проверяват за течове съгласно 
посоченото в параграф 1а, съхраняват 
регистрите най-малко пет години 
след извършване на проверката.

Or. fr

Обосновка

Изменението осигурява съгласуваност с изменението на член 5, параграф 1а.

Изменение 160
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да установи
формата на документацията, посочена в 
параграф 1, и да посочи в акт за 
изпълнение как следва тя да бъдат
създадена и поддържана. Този акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 21.

3. Комисията установява формата на 
документацията и обобщенията за 
съответствието, посочени в
параграф 1, и посочва в електронна 
база данни, чрез акт за изпълнение, 
приет в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 21, как 
следва тя да бъде създадена и 
поддържана. Формата и 
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спецификациите се приемат в срок до 
[1 януари 2015 г.].

Or. en

Изменение 161
Матиас Гроте

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите на флуорсъдържащи 
съединения предприемат всички 
необходими предпазни мерки, за да се 
ограничат емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове във 
възможно най-голяма степен по време 
на производството, транспортирането и 
съхранението им.

Производителите на флуорсъдържащи 
съединения предприемат всички 
необходими предпазни мерки, за да се 
ограничат емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове във 
възможно най-голяма степен по време 
на производството, транспортирането и 
съхранението им. Това включва 
страничното производство на 
парникови газове.

Or. de

Изменение 162
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези производители гарантират, че 
трифлуорометанът (HFC-23), 
произведен в значителни количества
като страничен продукт, се унищожава 
като част от производствения 
процес.

Тези производители гарантират, че 
трифлуорометан (HFC-23), 
произведен като страничен продукт 
като част от производствения 
процес, се унищожава в съответствие 
с най-добрите съществуващи 
техники.

Or. de
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Обосновка

Изискването за унищожаване на „цялото количество“ трифлуорометан (HFC-23) 
като страничен продукт е неразумно. Отделянето на известно количество емисии е 
почти неизбежно, дори с подходяща технология за унищожаване е възможно да се 
унищожат само около 99 % от трифлуорометана (HFC-23), но не всичкият. Това би 
довело до прехвърлянето на производството на флуорохимикали извън Европа, където 
страничните продукти не биха подлежали на контрол, което ще доведе до по-големи 
емисии, отколкото биха възникнали, ако дейностите останат в Европа.
Унищожаването следва да бъде в съответствие с най-добрите съществуващи 
техники.

Изменение 163
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 7 – параграф -1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Държавите членки установяват 
задължителни схеми за 
възстановяване за флуорсъдържащи 
парникови газове в продукти и 
оборудване извън приложното поле на 
Директива 2012/19/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 юли 
2012 г. относно отпадъци от 
електрическо и електронно 
оборудване1 в срок до 1 януари 2016 г.
Тези схеми за възстановяване 
изискват възстановяване на 
финансовия депозит за 
флуорсъдържащи парникови газове, 
пуснати на пазара, за количеството 
флуорсъдържащи парникови газове, 
доставени до одобрен обект за 
рециклиране или унищожаване, освен 
ако вече не са били установени схеми 
със съпоставима ефективност.
__________________
1 ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38

Or. EN
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Изменение 164
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди депониране на контейнер с 
флуорсъдържащ парников газ, лицето, 
което е използвало контейнера за 
транспортиране или съхранение, 
взема необходимите мерки за 
осигуряване възстановяването на 
остатъчните газове, за да се гарантира, 
че те са рециклирани, регенерирани или 
унищожени.

3. Преди депониране на контейнер с 
флуорсъдържащ парников газ, 
операторът, който упражнява 
фактическа власт над техническото 
му функциониране, взема 
необходимите мерки за осигуряване 
възстановяването на остатъчните газове, 
за да се гарантира, че те са рециклирани, 
регенерирани или унищожени.

Or. en

Изменение 165
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Схема за отговорност на 

производителя
1. Държавите членки гарантират, че 
са въведени схеми за отговорност на 
производителя за възстановяването 
на флуорсъдържащите парникови 
газове, както и за тяхното 
рециклиране, регенериране или 
унищожаване. Схемите, 
предназначени да обхванат 
флуорсъдържащите парникови газове 
в продукти и оборудване, които 
попадат извън обхвата на 
Директива 2012/19/ЕС и съдържащи 
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се в пяната, се приемат от 1 януари 
2016 г.].
2. Тези схеми за отговорност на 
производителя:
а) дават възможност на операторите 
и лицата да изхвърлят възстановени 
флуорсъдържащи парникови газове, 
включително продукти и оборудване, 
които включват флуорсъдържащи 
парникови газове, на достъпен 
събирателен пункт в близост до тях 
и без заплащане;
б) изискват от операторите и 
лицата, които извеждат от 
експлоатация оборудване, да 
изхвърлят възстановените 
флуорсъдържащи парникови газове на 
достъпен събирателен пункт;
3. При условие, че схемите отговарят 
на критериите, изброени в 
параграф 2, или имат съпоставима 
ефективност, държавите членки 
могат:
а) да изискват производителите и 
вносителите да създават такива 
схеми;
б) да изискват други оператори или 
лица да участват в тези схеми; или
в) да поддържат съществуващите 
схеми.
4. За целите на опазването на 
околната среда Комисията 
разработва минимални стандарти за 
качество за възстановяването на 
флуорсъдържащите парникови газове 
от продукти, както и от събрано 
оборудване. Тези стандарти 
отразяват състоянието на 
техниката и се публикуват от 
Комисията.

Or. en
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Изменение 166
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучение и сертифициране Сертифициране

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да гарантират чрез сертифициране, че нивото на обучение 
и/или опит на специалистите и фирмите е достатъчно. Следва пазарът да отговаря 
за предоставянето на схеми за обучение, а не държавите членки.

Изменение 167
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават програми 
за обучение и сертифициране за 
следните лица:

1. Държавите членки създават програми 
за сертифициране за следните лица:

Or. en

Изменение 168
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават програми 
за обучение и сертифициране за 
следните лица:

1. Държавите членки създават програми 
за обучение и изпити за следните лица:
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Or. pl

Изменение 169
Рика Манер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават програми 
за обучение и сертифициране за 
следните лица:

1. Държавите членки създават и 
поддържат програми за 
сертифициране за следните лица:

Or. en

Изменение 170
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават програми 
за обучение и сертифициране за 
следните лица:

1. Държавите членки създават програми 
за сертифициране, включително 
процеси за оценяване, като 
гарантират, че е предвидено обучение
за следните лица:

Or. en

Обосновка

Според текста на Комисията обучението е задължително, за да се придобие и 
поддържа сертифицирането. Такова задължение е несъразмерно и неуместно. Най-
важни са знанията, а те могат да произхождат от обучение, но също така и от 
опита или от наскоро завършено образование. Предложеното изменение привежда 
предложението в съответствие със съществуващия Регламент относно 
флуорираните газове, който предвижда задължително сертифициране.

Също така не се споменават лицата, които работят с мобилни климатични 
устройства. Предложената формулировка, добавена като член 8, параграф 1, 
буква г), е насочена в тази посока.
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Изменение 171
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Лица, които инсталират, обслужват, 
поддържат, ремонтират или извеждат от 
експлоатация оборудването, изброено в 
трета алинея на член 3, параграф 1;

а) Лица, които инсталират, обслужват, 
поддържат, ремонтират или извеждат от 
експлоатация оборудването, изброено в 
трета алинея на член 3, параграф 1, 
включително когато това оборудване 
съдържа алтернативни вещества на 
флуорсъдържащи парникови газове;

Or. en

Изменение 172
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Лица, които инсталират, обслужват, 
поддържат, ремонтират или извеждат от 
експлоатация оборудването, изброено в 
трета алинея на член 3, параграф 1;

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

Според текста на Комисията обучението е задължително, за да се придобие и 
поддържа сертифицирането. Такова задължение е несъразмерно и неуместно. Най-
важни са знанията, а те могат да произхождат от обучение, но също така и от 
опита или от наскоро завършено образование. Предложеното изменение привежда 
предложението в съответствие със съществуващия Регламент относно 
флуорираните газове, който предвижда задължително сертифициране.
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Изменение 173
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Лица, които извършват инсталиране, 
обслужване, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
електрическа комутационна апаратура, 
която съдържа серен хексафлуорид;

б) Лица, които работят със серен 
хексафлуорид при инсталиране, 
обслужване, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
електрическа комутационна апаратура;

Or. en

Изменение 174
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Лица, които извършват 
инсталиране, обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на електрическа 
комутационна апаратура, която 
съдържа серен хексафлуорид;

заличава се

Or. en

Обосновка

Според текста на Комисията обучението е задължително, за да се придобие и
поддържа сертифицирането. Такова задължение е несъразмерно и неуместно. Най-
важни са знанията, а те могат да произхождат от обучение, но също така и от 
опита или от наскоро завършено образование. Предложеното изменение привежда 
предложението в съответствие със съществуващия Регламент относно 
флуорираните газове, който предвижда задължително сертифициране.

Изменение 175
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Лица, които извършват инсталиране, 
обслужване, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
електрическа комутационна апаратура, 
която съдържа серен хексафлуорид;

б) Лица, които извършват инсталиране, 
обслужване, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
електрическа комутационна апаратура, 
която съдържа серен хексафлуорид и 
изисква използване на серен 
хексафлуорид;

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се гарантира високата квалификация на монтьорите, които 
обслужват или ремонтират оборудване със SF6. Комутационната апаратура със SF6 
обаче не се намира никога в обществено достъпна зона, а е винаги под надзора на 
оператор и се обслужва единствено от инструктиран персонал. По тази причина не е 
необходимо целият обслужващ персонал на дадено съоръжение да бъде 
сертифициран, а само персоналът, който използва в действителност SF6.

Изменение 176
Софи Окони, Франсоаз Гростет, Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Лица, които извършват инсталиране, 
обслужване, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
електрическа комутационна апаратура, 
която съдържа серен хексафлуорид;

б) Лица, които извършват инсталиране, 
обслужване, поддръжка, ремонт или 
извеждане от експлоатация на 
електрическа комутационна апаратура 
за високо напрежение, която съдържа 
серен хексафлуорид в системи без 
херметично затваряне;

Or. fr

Обосновка

Програмите за обучение и сертифициране не са полезни по отношение на лицата, 
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работещи с електрическа комутационна апаратура, която съдържа серен 
хексафлуорид, при положение че тя е херметично затворена. В действителност 
ампулите, съдържащи серен хексафлуорид, се пълнят в завода, след което не се налага 
работа или контакт със серния хексафлуорид.

Изменение 177
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Лица, които изпълняват задачите, 
посочени в букви а), б) и в), по 
съоръжения, използващи хладилни 
агенти, алтернативни на 
флуорсъдържащите парникови газове.

Or. en

Изменение 178
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Лица, които извършват 
инсталиране, обслужване, 
поддръжка, ремонт или извеждане от 
експлоатация на мобилни 
климатични устройства.

Or. en

Обосновка

Също така не се споменават лицата, които работят с мобилни климатични 
устройства. Предложената формулировка, добавена като член 8, параграф 1, 
буква г), е насочена в тази посока.
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Изменение 179
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите за обучение, посочени в 
параграф 1, обхващат следното:

2. Програмите за сертифициране, 
посочени в параграф 1, обхващат 
следното:

Or. en

Изменение 180
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите за обучение, посочени в 
параграф 1, обхващат следното:

2. Програмите за сертифициране и 
обучение, посочени в параграф 1, 
обхващат следното:

Or. en

Обосновка

Изменението на първата алинея е необходимо, за да подкрепи промените, направени в 
Изменение 4 относно задължителното обучение.

Изменение 181
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмите за обучение, посочени в 
параграф 1, обхващат следното:

2. Програмите за обучение и изпити, 
посочени в параграф 1, обхващат 
следното:
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Технологии, които да заменят или 
намаляват употребата на 
флуорсъдържащи парникови газове, и 
безопасната работа с тях.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на алинея 1, буква д) отразява становището, че изискването 
персоналът да премине обучение по „алтернативни технологии“ не би било бързо или 
евтино. Алтернативите са многобройни и често много по-сложни за работа 
отколкото флуоровъглеводородите, което води до разширени програми за обучение, 
въпреки че много инженери на практика никога няма да работят с всички 
алтернативни технологии. Разширяването на обхвата на регламента по този начин 
се счита за неподходящо и неприложимо.


