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Изменение 183
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сертификати съгласно програмите за 
сертифициране, предвидени в 
параграф 1, се издават при условие, че 
кандидатът е преминал програма за 
обучение, създадена в съответствие с 
параграфи 1 и 2.

3. Сертификати съгласно програмите за 
сертифициране, предвидени в 
параграф 1, се издават, при условие че 
кандидатът е преминал успешно процес 
на оценка, създаден в съответствие с 
параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение е необходимо, за да се подкрепят промените, направени в 
Изменение 4, свързани с член 8, алинея 1 относно задължителното обучение.
Изискването следва да бъде лицата успешно да преминат процес на оценяване, което 
в някои случаи те ще могат да направят без никакво обучение поради наличните си 
знания и опит.

Изменение 184
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сертификати съгласно програмите 
за сертифициране, предвидени в 
параграф 1, се издават при условие, че 
кандидатът е преминал програма за 
обучение, създадена в съответствие с 
параграфи 1 и 2.

заличава се

Or. en
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Изменение 185
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сертификати съгласно програмите за 
сертифициране, предвидени в 
параграф 1, се издават при условие, че 
кандидатът е преминал програма за 
обучение, създадена в съответствие с 
параграфи 1 и 2.

3. Сертификати съгласно програмите за 
сертифициране, предвидени в 
параграф 1, се издават, при условие че 
кандидатът е издържал изпит в 
съответствие с параграфи 1 и 2, 
удостоверяващ придобиването на 
необходимите знания.

Or. pl

Изменение 186
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки създават програми 
за сертифициране на предприятия, 
извършващи дейностите, посочени в 
параграф 1, букви а)—г), за други 
страни.

4. Държавите членки създават програми 
за сертифициране на предприятия, 
извършващи дейностите, посочени в 
параграф 1, букви а)—д), за други 
страни.

Or. en

Изменение 187
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки създават програми 
за сертифициране на предприятия, 

4. Държавите членки създават програми 
за сертифициране на предприятия, 
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извършващи дейностите, посочени в 
параграф 1, букви а)—г), за други 
страни.

извършващи дейностите, посочени в 
параграф 1, букви а)—в), за други 
страни.

Or. en

Обосновка

Изменението ограничава обхвата на сертифицирането за предприятия до най-
приложимите сектори и привежда предложението отново в съответствие с 
настоящия регламент относно флуорсъдържащите газове.

Изменение 188
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да удължат
срока на валидност на сертификатите, 
предвидени в параграф 1, когато 
въпросното лице периодично преминава 
задължително обучение на всеки пет 
години за актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки удължават срока на 
валидност на сертификатите, 
предвидени в параграф 1, когато 
въпросното лице периодично преминава 
задължително обучение на всеки пет 
години за актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

Or. de

Обосновка

Удължаването на сертификатите не следва да се оставя на преценката на 
държавите членки.

Изменение 189
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да 
удължат срока на валидност на 
сертификатите, предвидени в 
параграф 1, когато въпросното лице 
периодично преминава задължително 
обучение на всеки пет години за 
актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1—3, съдържат най-малко 
следното:

а) наименованието на 
сертифициращия орган, пълното име 
на притежателя, номер на 
сертификата и дата, до която е 
валиден, ако има такава;
б) дейностите, които 
притежателят на сертификата е 
оправомощен да извършва;
в) дата на издаване и подпис на 
издалия сертификата.

Or. en

Обосновка

Съществуващите регламенти относно флуорсъдържащите газове предоставят на 
държавите членки възможността за избор дали да включат дата на валидност на 
сертификатите или не. Промяната, предложена от Комисията по отношение на 
валидността на сертификатите, би имала значително въздействие върху 
съществуващите вече издадени сертификати. От лицата, на които е издаден 
сертификат без дата на валидност съгласно съществуващите регламенти, ще се 
изисква повторно вземане на изпити, като това ще доведе до значителни разходи за 
лицата, които вече са записани в напреднали програми за обучение и сертифициране, 
отговарящи на минималните изисквания на Комисията.

Изменение 190
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да 
удължат срока на валидност на 
сертификатите, предвидени в 
параграф 1, когато въпросното лице 
периодично преминава задължително 
обучение на всеки пет години за 
актуализиране на знанията в областите, 
посочени в параграф 2.

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години. Срокът
на валидност на сертификатите, 
предвидени в параграф 1, се удължава
когато въпросното лице периодично 
преминава задължително обучение на 
всеки пет години за актуализиране на 
знанията в областите, посочени в 
параграф 2.

Or. it

Изменение 191
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да удължат 
срока на валидност на сертификатите, 
предвидени в параграф 1, когато 
въпросното лице периодично преминава 
задължително обучение на всеки пет 
години за актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

5. Сертификатите, предвидени в 
параграф 1, са валидни за максимален 
срок от 5 години. Държавите членки 
могат да удължат срока на валидност на 
сертификатите, предвидени в 
параграф 1, когато въпросното лице 
периодично преминава задължително 
обучение на всеки пет години за 
актуализиране на знанията в областите, 
посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 192
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да 
удължат срока на валидност на 
сертификатите, предвидени в 
параграф 1, когато въпросното лице 
периодично преминава задължително 
обучение на всеки пет години за 
актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, подлежат на 
подновяване на всеки пет години в 
съответствие с процеса на 
сертифициране. Кандидатите се 
сертифицират, ако са завършили 
процеса успешно.

Or. en

Изменение 193
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да 
удължат срока на валидност на 
сертификатите, предвидени в 
параграф 1, когато въпросното лице 
периодично преминава задължително 
обучение на всеки пет години за 
актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

5. Съществуващите сертификати, 
издадени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 842/2006, остават валидни в 
съответствие с условията, при които 
са били издадени първоначално.

Or. en

Изменение 194
Рика Манер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертификатите, предвидени в 
параграфи 1 и 3, са валидни за 
максимален срок от 5 години.
Държавите членки могат да 
удължат срока на валидност на 
сертификатите, предвидени в 
параграф 1, когато въпросното лице 
периодично преминава задължително 
обучение на всеки пет години за 
актуализиране на знанията в 
областите, посочени в параграф 2.

5. Съществуващите сертификати, 
издадени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 842/2006, остават в сила.

Or. fi

Изменение 195
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Сертификатите, получени по 
силата на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006, са валидни, при условие че 
към 1 януари 2020 г. техният 
титуляр издържи изпит в 
съответствие с посочените в новия 
регламент процедури.

Or. pl

Изменение 196
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Съществуващите сертификати, 
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издадени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 842/2006, остават валидни в 
съответствие с условията, при които 
са били издадени първоначално.

Or. en

Изменение 197
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Не по-късно от 1 януари 2020 г.
всички лица, които притежават 
сертификатите, посочени в 
параграф 5, са преминали процес на 
оценка по отношение на 
технологиите, посочени в параграф 2, 
буква д).

Or. en

Изменение 198
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
обучение и сертифициране до 1 януари 
2015 г. Те признават сертификатите, 
издадени в друга държава членка.
Държавите членки не могат да 
ограничават свободата на предоставяне 
на услуги или правото на установяване 
поради това, че е сертификатът е 
издаден в друга държава членка.

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
сертифициране до 1 януари 2015 г. Те 
признават сертификатите, издадени в 
друга държава членка. Държавите 
членки не могат да ограничават 
свободата на предоставяне на услуги 
или правото на установяване поради 
това, че сертификатът е издаден в друга 
държава членка.
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Or. en

Изменение 199
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
обучение и сертифициране до 1 януари
2015 г. Те признават сертификатите, 
издадени в друга държава членка.
Държавите членки не могат да 
ограничават свободата на предоставяне 
на услуги или правото на установяване 
поради това, че е сертификатът е 
издаден в друга държава членка.

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
сертифициране до 1 януари 2017 г. Те 
признават сертификатите, издадени в 
друга държава членка. Държавите 
членки не могат да ограничават 
свободата на предоставяне на услуги 
или правото на установяване поради 
това, че сертификатът е издаден в друга 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Това отразява изменение 4 и предложените промени на член 8, първа алинея във връзка 
с обучението. Изменението привежда предложението отново в съответствие с 
разпоредбите съгласно съществуващия Регламент относно флуорсъдържащите 
газове, който предвижда хармонизирано обучение и задължително сертифициране.
Промяната на датата е с цел да се даде възможност на държавите членки да 
разработят и приложат нови изисквания за сертифициране, където това е 
необходимо, за да се вземат под внимание области, където обхватът на изискванията 
за сертифициране е бил разширен до други сектори.

Изменение 200
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
обучение и сертифициране до 1 януари

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за своите програми за 
обучение и сертифициране до 1 януари
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2015 г. Те признават сертификатите, 
издадени в друга държава членка.
Държавите членки не могат да 
ограничават свободата на предоставяне 
на услуги или правото на установяване 
поради това, че е сертификатът е 
издаден в друга държава членка.

2018 г. Те признават сертификатите, 
издадени в друга държава членка.
Държавите членки не могат да 
ограничават свободата на предоставяне 
на услуги или правото на установяване 
поради това, че е сертификатът е 
издаден в друга държава членка.

Or. fr

Изменение 201
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на минималните изисквания 
за обучение и сертифициране, 
предвидени в параграф 1 и за 
определяне на условията за взаимно 
признаване на сертификати.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на минималните изисквания 
за сертифициране, предвидени в 
параграф 1, и за определяне на 
условията за взаимно признаване на 
сертификати.

Or. en

Изменение 202
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на минималните изисквания 
за обучение и сертифициране, 
предвидени в параграф 1 и за 
определяне на условията за взаимно 

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на минималните изисквания 
за сертифициране, предвидени в 
параграф 1, и за определяне на 
условията за взаимно признаване на 
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признаване на сертификати. сертификати.

Or. en

Обосновка

Това отразява изменение 4 и предложените промени на член 8, първа алинея във връзка 
с обучението. Изменението привежда предложението отново в съответствие с 
разпоредбите съгласно съществуващия Регламент, който изисква от държавите 
членки да уведомяват Комисията за сертификати, отговарящи на минималните 
изисквания.

Изменение 203
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пускането на пазара на специфичните 
продукти и оборудване, изброени в 
приложение III, е забранено от датата, 
определена в това приложение, като, 
където е приложимо, се прави 
разграничение въз основа на типа или 
потенциала за глобално затопляне на 
съответния включен флуорсъдържащ 
парников газ.

1. Пускането на пазара на специфичните 
продукти и оборудване, включващи или 
използващи флуорсъдържащи 
парникови газове, изброени в 
приложение III, е забранено от датата, 
определена в това приложение, като, 
където е приложимо, се прави 
разграничение въз основа на типа или 
потенциала за глобално затопляне на 
съответния включен флуорсъдържащ 
парников газ.

Or. pl

Изменение 204
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пускането на пазара на специфичните 
продукти и оборудване, изброени в 

1. Пускането на пазара и износът на 
специфичните продукти и оборудване, 
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приложение III, е забранено от датата, 
определена в това приложение, като, 
където е приложимо, се прави 
разграничение въз основа на типа или 
потенциала за глобално затопляне на 
съответния включен флуорсъдържащ
парников газ.

изброени в приложение III, са 
забранени от датата, определена в това 
приложение, като, където е приложимо, 
се прави разграничение въз основа на 
типа или потенциала за глобално 
затопляне на съответния включен 
флуорсъдържащ парников газ.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че продуктите и оборудването, съдържащи 
флуоровъглеводороди, чието пускане на пазара на ЕС е забранено, няма да бъдат 
„изхвърлени“ в развиващите се държави.

Изменение 205
Марио Пирило, Виторио Проди, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пускането на пазара на специфичните 
продукти и оборудване, изброени в 
приложение III, е забранено от датата, 
определена в това приложение, като, 
където е приложимо, се прави 
разграничение въз основа на типа или 
потенциала за глобално затопляне на 
съответния включен флуорсъдържащ 
парников газ.

1. Пускането на пазара на специфичните 
продукти и оборудване, изброени в 
приложение III, е забранено от датата, 
определена в това приложение, като, 
където е приложимо, се прави 
разграничение въз основа на типа или 
потенциала за глобално затопляне на 
съответния включен флуорсъдържащ 
парников газ.

Държавите членки не ограничават 
допълнително пускането на пазара 
или въвеждането в експлоатация на 
продукти или оборудване, което не е 
посочено в приложение III.

Or. en

Обосновка

Restrictions on the placing on the market and control of use have to be set at the EU level –
otherwise the effectiveness and market impact of the regulation will be undermined. Ensuring 
a well functioning internal market is a key priority for the EU and that the further 
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strengthening of the four freedoms of the internal market remain of paramount importance for 
growth, competitiveness and employment.Decision to ban further applications should be 
solely evaluated and finally proposed on a European level. Unilateral decisions by individual 
Member States would deteriorate the free movement of goods in the EU internal market.

Изменение 206
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не ограничават 
пускането на пазара или въвеждането 
в експлоатация на продукти или 
оборудване, което не е посочено в 
приложение III.

Or. en

Изменение 207
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забраната, посочена в параграф 1, 
не се прилага по отношение на 
оборудване, за което е било 
установено, като част от 
изискванията за екопроектиране, 
приети с Директива 2009/125/EC, че 
поради по-високата енергийна 
ефективност по време на 
експлоатация, емисиите на 
въглероден диоксид през жизнения му 
цикъл ще бъдат по-ниски в сравнение 
с тези от аналогично оборудване, 
което отговаря на съответните 
изисквания за екопроектиране и не 
съдържа флуоровъглеводороди.

заличава се
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Or. en

Изменение 208
Марио Пирило, Виторио Проди, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Забраната, посочена в параграф 1, не 
се прилага по отношение на оборудване, 
за което е било установено, като част от 
изискванията за екопроектиране, приети 
с Директива 2009/125/EC, че поради по-
високата енергийна ефективност по 
време на експлоатация, емисиите на 
въглероден диоксид през жизнения му 
цикъл ще бъдат по-ниски в сравнение с 
тези от аналогично оборудване, което 
отговаря на съответните изисквания за 
екопроектиране и не съдържа 
флуоровъглеводороди.

2. Забраната, посочена в параграф 1, не 
се прилага по отношение на доменни 
охладители и фризери за шоково 
замразяване и на оборудване, за което е 
било установено, като част от 
изискванията за екопроектиране, приети 
с Директива 2009/125/EC, че поради по-
високата енергийна ефективност по 
време на експлоатация, емисиите на 
въглероден диоксид през жизнения му 
цикъл ще бъдат по-ниски в сравнение с 
тези от аналогично оборудване, което 
отговаря на съответните изисквания за 
екопроектиране и не съдържа 
флуоровъглеводороди.

Or. en

Обосновка

For blast chillers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 150 or 
more, actually only one alternative refrigerating gas is available on the market and it is 
produced by only one supplier; the availability of only one supplier of the refrigerating gas 
will expose all manufacturers to undue pressure and unbalanced situation on the market. For 
blast freezers that may use, due to their volume, a quantity of HFC with GWP of 2500 or 
more, actually no alternative refrigerating gas is available on the market; it will not be 
possible for blast freezers to be produced after 1st January 2017.Use of flammable 
refrigerating gases as possible alternative to the refrigerating gases that are intended to be 
banned, due to the needed quantity, is not feasible as the safety limits (max 150g) forbid the 
use of such gases.

Изменение 209
Матиас Гроте
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III с цел добавяне на други 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
глобален потенциал на затопляне от 
150 или повече, или чиято експлоатация 
е зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на употребата 
на флуорсъдържащи парникови газове 
или на употребата на специфични 
видове такива газове, а тяхната 
употреба ще доведе като цяло до по-
ниски емисии на парникови газове, 
както и с цел да бъдат изключени, 
когато е възможно за определения срок, 
някои категории продукти или 
оборудване, за които не съществуват 
алтернативни вещества под определения 
лимит за потенциала на глобално 
затопляне по технически и 
икономически причини, или причини, 
свързани с безопасността.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III, с цел добавяне на други 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове 
или чиято експлоатация е зависима от 
тях, ако е установено, че съществуват 
алтернативи на употребата на 
флуорсъдържащи парникови газове или 
на употребата на специфични видове 
такива газове, а тяхната употреба ще 
доведе като цяло до по-ниски емисии на 
парникови газове, както и с цел да бъдат 
изключени, когато е възможно за 
определения срок, някои категории 
продукти или оборудване, за които не 
съществуват алтернативни вещества под 
определения лимит за потенциала на 
глобално затопляне по технически и 
икономически причини, или причини, 
свързани с безопасността.

Or. de

Изменение 210
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III с цел добавяне на други 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III, с цел да бъдат 



PE508.081v01-00 18/87 AM\931885BG.doc

BG

продукти и оборудване, които 
включват флуоросъдържащи 
парникови газове с глобален 
потенциал на затопляне от 150 или 
повече, или чиято експлоатация е 
зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на употребата 
на специфични видове такива газове, а 
тяхната употреба ще доведе като 
цяло до по-ниски емисии на парникови 
газове, както и с цел да бъдат 
изключени, когато е възможно за 
определения срок, някои категории 
продукти или оборудване, за които не 
съществуват алтернативни вещества под 
определения лимит за потенциала на 
глобално затопляне по технически и 
икономически причини, или причини, 
свързани с безопасността.

изключени, когато е възможно за 
определения срок, някои категории 
продукти или оборудване, за които 
временно не съществуват алтернативни 
вещества под определения лимит за 
потенциала на глобално затопляне по 
технически и икономически причини, 
или причини, свързани с безопасността.

Or. en

Обосновка

Приложение III има пряко въздействие върху обхвата на регламента. Поради тази 
причина в бъдеще към него следва да се добавят параграфи само въз основа на 
процедурата за съвместно вземане на решения, която дава възможност на 
Европейския парламент да поеме своята законодателна отговорност в пълна степен.
Изключването на някои параграфи от приложение III следва да бъде само временно и 
да се основава на причини от икономически, технически или свързан със сигурността 
характер.

Изменение 211
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 

3. Комисията може, след искане на 
компетентен орган на държава 
членка, чрез актове за изпълнение, да 
разреши освобождаване за ограничен 
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приложение III с цел добавяне на 
други продукти и оборудване, които 
включват флуоросъдържащи 
парникови газове с глобален 
потенциал на затопляне от 150 или 
повече, или чиято експлоатация е 
зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на 
употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на употребата 
на специфични видове такива газове, а 
тяхната употреба ще доведе като 
цяло до по-ниски емисии на парникови 
газове, както и с цел да бъдат 
изключени, когато е възможно за 
определения срок, някои категории 
продукти или оборудване, за които не 
съществуват алтернативни 
вещества под определения лимит за 
потенциала на глобално затопляне по 
технически и икономически причини, 
или причини, свързани с 
безопасността.

период от време с цел изключване на 
определени категории продукти или 
оборудване, посочени в 
приложение III, когато не 
съществуват алтернативни 
вещества поради технически и 
икономически причини или причини, 
свързани с безопасността. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

Or. en

Обосновка

The amendment introduces critical use exemptions for a specified period of time from the 
bans set out in Annex III. These would be applied where the continued use of fluorinated 
gases is needed for technical, economic or safety reasons and where no suitable alternatives 
exist (e.g. fire suppression in military uses and aviation or other niche applications). A 
consequential amendment would be needed in Article 11 to allow the continued servicing and 
maintenance of equipment exempted under this provision for a specified period of time. This 
makes the process a lot clearer than opting for the route of exemptions introduced via 
delegated acts.

Изменение 212
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 3. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III с цел добавяне на други 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
глобален потенциал на затопляне от 150 
или повече, или чиято експлоатация е 
зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на употребата 
на флуорсъдържащи парникови газове 
или на употребата на специфични 
видове такива газове, а тяхната 
употреба ще доведе като цяло до по-
ниски емисии на парникови газове, 
както и с цел да бъдат изключени, 
когато е възможно за определения срок, 
някои категории продукти или 
оборудване, за които не съществуват 
алтернативни вещества под определения 
лимит за потенциала на глобално 
затопляне по технически и 
икономически причини, или причини, 
свързани с безопасността.

правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III с цел добавяне на други 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
глобален потенциал на затопляне от 150 
или повече, или чиято експлоатация е 
зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на употребата 
на флуорсъдържащи парникови газове 
или на употребата на специфични 
видове такива газове, а тяхната 
употреба ще доведе като цяло до по-
ниски емисии на парникови газове. На 
Комисията следва да се предостави 
също така правомощието да 
изключва, когато е възможно за 
определения срок, някои категории 
продукти или оборудване, за които вече 
не съществуват алтернативни вещества 
под определения лимит за потенциала 
на глобално затопляне, или защото 
нови научни или технически данни 
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 ако на пазара има 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 213
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III с цел добавяне на други 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
глобален потенциал на затопляне от 150 
или повече, или чиято експлоатация е 
зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на употребата 
на флуорсъдържащи парникови газове 
или на употребата на специфични 
видове такива газове, а тяхната 
употреба ще доведе като цяло до по-
ниски емисии на парникови газове, 
както и с цел да бъдат изключени, 
когато е възможно за определения срок, 
някои категории продукти или 
оборудване, за които не съществуват 
алтернативни вещества под определения 
лимит за потенциала на глобално 
затопляне по технически и 
икономически причини, или причини, 
свързани с безопасността.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка, включен в 
приложение III с цел добавяне на други 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
глобален потенциал на затопляне от 150 
или повече, или чиято експлоатация е 
зависима от тях, ако е установено, че 
съществуват алтернативи на употребата 
на флуорсъдържащи парникови газове 
или на употребата на специфични 
видове такива газове, а тяхната 
употреба ще доведе като цяло до по-
ниски емисии на парникови газове, 
както и с цел да бъдат изключени, 
когато е възможно за определения срок, 
някои категории продукти или 
оборудване, за които не съществуват 
алтернативни вещества под определения 
лимит за потенциала на глобално 
затопляне по технически и 
икономически причини, или причини, 
свързани с безопасността, или поради 
енергийната ефективност по време 
на тяхното функциониране, ако 
емисиите на парникови газове по 
време на техния жизнен цикъл, 
включително емисиите по време на 
производствения процес на 
флуорсъдържащите парникови газове 
и на суровини и производствени 
агенти, са по-ниски, отколкото 
емисиите от аналогично оборудване.

Or. en

Изменение 214
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Флуорсъдържащите парникови 
газове се продават и закупуват само 
от предприятия, които притежават 
сертификатите, с изключение на 
случаите, когато покупката на 
флуорсъдържащи парникови газове е 
част от сделка за монтаж, 
поддръжка или сервизно обслужване 
на оборудване с такива газове, 
осъществена от продавача.

Or. 

Изменение 215
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Забраната в параграф 1 не се 
прилага за следните сектори на 
приложение:
— приложения в сектора на 
здравеопазването (включително по-
специално медицински и 
фармацевтични приложения);
— космически приложения 
(включително по-специално 
пожарогасителни системи и 
пожарогасители в самолети);
— приложения, свързани с 
производство и предаване на 
електрическа енергия;
— криогенни приложения;
— производство на промишлени 
газове.

Or. en
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Изменение 216
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За целите на извършване на 
дейностите, посочени в член 8, 
параграф 1, букви а)—г), 
флуорсъдържащите парникови газове 
единствено се продават на и 
закупуват от предприятия и лица, 
които притежават съответните 
сертификати в съответствие с 
член 8.

Or. en

Изменение 217
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За целите на извършване на 
дейностите, посочени в член 8, 
параграф 1, букви а)—г), 
флуорсъдържащите парникови газове 
единствено се продават на и 
закупуват от предприятия, които 
притежават съответните 
сертификати, когато е приложимо, в 
съответствие с член 8, параграф 4, и 
лица, които притежават 
съответните сертификати в 
съответствие с член 8, параграф 1.
Настоящият параграф не 
възпрепятства несертифицираните 
лица от събиране, транспортиране 
или доставяне на флуорсъдържащи 
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парникови газове, тъй като те не 
извършват никоя от дейностите, 
посочени в член 8, параграф 1, 
букви а)—г).

Or. en

Обосновка

Това ограничава продажбата и закупуването на флуорсъдържащи парникови газове, 
предприятия и лица, които притежават съответните сертификати, като по такъв 
начин предотвратяват несертифицирани лица и предприятия да извършват дейности 
по съоръжения, съдържащи или предназначени да съдържат флуорсъдържащи 
парникови газове.

Изменение 218
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяка държава членка уведомява 
Комисията и публикува до [1 януари 
2016 г.] доклад относно кодексите, 
стандартите или 
законодателството, прилагани на 
местно, регионално или национално 
равнище, които ограничават 
въвеждането на заместващи 
технологии, използващи запалими 
хладилни агенти, включително 
въглеводороди, хладилни и 
климатични продукти, оборудване и 
пяна. В доклада се предлагат 
действия за справяне с тези 
ограничения, за да се позволи 
влизането в сила на пазарните 
забрани, посочени в приложение III, 
или когато е необходимо, на подробни 
области на приложение, където 
могат да бъдат необходими отделни 
изключения поради основателни 
съображения за безопасност.
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Комисията публикува синтезиран 
доклад до [1 януари 2017 г.] и го 
предоставя на разположение на 
обществеността в електронен 
формат, така че да се осигури 
неговото активно и системно 
разпространение в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1367/2006.

Or. en

Изменение 219
Ерик Банки, Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Въз основа на надлежно 
преценяване на стратегическия 
характер на определени дейности и 
особеностите на местния климат, 
компетентните органи на 
държавите членки имат право да 
разрешат временни дерогации от 
забраните, посочени в 
приложение III, за максимален срок 
от 12 месеца. По отношение на всяка 
дерогация компетентният орган 
информира Европейската комисия за 
причините, които са мотивирали 
решението.

Or. en

Изменение 220
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Флуорсъдържащи газове, 
предназначени да бъдат използвани 
като суровина в химичен процес с цел 
унищожаване, износ или 
препакетиране, подлежат на 
задължително етикетиране.

Or. pl

Изменение 221
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) премикси и разтворители на 
полиолна пяна.

Or. pl

Изменение 222
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Забранява се пяна, в която има 
флуорсъдържащи парникови газове, да 
се пуска на пазара, освен ако
флуорсъдържащите парникови газове 
са обозначени с етикет, като се 
използва общоприетото промишлено 
наименование или, ако такова 
наименование не съществува, 
химичното наименование. Етикетът 
трябва да посочва ясно, че пяната 
включва флуорсъдържащи парникови 

4. Забранява се пяна, в която има 
флуорсъдържащи парникови газове, да 
се пуска на пазара, освен ако тя има 
етикет, който посочва ясно, че пяната 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове съгласно действащото 
законодателство на ЕС.
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газове.

Or. en

Изменение 223
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията, посочена в 
параграфи 2 и 3, се включва в 
ръководствата за употреба на такива 
продукти и оборудване. В случай на 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
потенциал на глобално затопляне 150 
или повече, тази информация също се 
посочва и в описанията с рекламна 
цел.

5. Информацията, посочена в 
параграфи 2 и 3, се включва в 
ръководствата за употреба на такива 
продукти и оборудване. В случай на 
продукти и оборудване, които включват 
флуоросъдържащи парникови газове с 
потенциал на глобално затопляне 150 
или повече.

Or. en

Изменение 224
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Употребата на серен хексафлуорид в 
операции по отливане на форми с 
магнезий и рециклиране на сплави, 
получени по този начин, се забранява.
По отношение на инсталации, които 
използват количество на серен 
хексафлуорид по-малко от 850 kg 
годишно, тази забрана се прилага само 
след 1 януари 2015 г.

1. Употребата на серен хексафлуорид в 
операции по отливане на форми с 
магнезий и рециклиране на сплави, 
получени по този начин, се забранява.
По отношение на инсталации, които 
използват количество на серен 
хексафлуорид по-малко от 850 kg 
годишно, тази забрана се прилага само 
след [...]1.

__________________
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1 Моля, въведете дата: 3 години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 225
Софи Окони, Франсоаз Гростет, Гастон Франко

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. До 1 януари 2018 г. Комисията 
оценява наличието на ефективна и 
безопасна алтернатива, позволяваща 
да се замени на приемлива цена 
използването на серен хексафлуорид в 
новите вторични разпределителни 
устройства със средно напрежение, 
както и възможността след това да 
се забрани използването на серен 
хексафлуорид в новите устройства;

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид, че за момента не съществува толкова безопасна и ефективна 
алтернатива, колкото серния хексафлуорид, би било опасно и икономически 
неподходящо да се предвижда неговата забрана. Следователно е целесъобразно 
Комисията да оцени предимствата и недостатъците на тези алтернативи, преди да 
предвиди забрана на серния хексафлуорид, ограничена до новите устройства.

Изменение 226
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 3. Употребата на флуорсъдържащи 
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парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

парникови газове или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 40 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г. Настоящата 
разпоредба не се прилага за 
оборудване, предназначено за 
приложения <-50°C или оборудване, 
преобразувано за използване на 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне над 
2500, за да се изпълнят поетите 
задължения съгласно регламентите 
относно озоноразрушаващите 
вещества.

За целите на настоящата разпоредба, 
потенциалът за глобално затопляне на 
смеси, които включват 
флуорсъдържащи парникови газове, се 
изчислява в съответствие с 
приложение IV.

До 1 януари 2025 г. настоящата 
разпоредба не се прилага за 
регенерирани флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, 
използвани за поддръжката или 
сервизното обслужване на
съществуващо хладилно оборудване, 
при условие че те са били 
етикетирани в съответствие с 
член 10, параграф 5.

До 1 януари 2025 г. настоящата 
разпоредба не се прилага за 
рециклирани флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, 
използвани за поддръжката или 
сервизното обслужване на 
съществуващо хладилно оборудване, 
ако те са били възстановени от 
такова оборудване. Тези рециклирани 
газове могат да бъдат използвани 
единствено от предприятието, което 
е извършило възстановяването им 
като част от поддръжката или 
сервизното обслужване, или от 
предприятието, за което 
възстановяването е извършено като 
част от поддръжката или 
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сервизното обслужване.

Or. en

Обосновка

This amendment will ensure existing equipment already in use is not made obsolete before its 
commercial end of life where there are no drop-in/retrofit replacements available. The 
amendment excludes certain equipment disproportionately affected by the ban, provides a 
better distinction between a ban on new equipment and a ban on servicing and allows the use 
of recycled F gases with a GWP of 2500 or more for a specific time period. Exemptions would 
also be introduced for equipment intended for applications < - 50°C and equipment converted 
to use F gases with a GWP above 2500 to meet commitments under the Ozone Depleting 
Substances Regulations.

Изменение 227
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Забраната в параграф 1 не се 
прилага за следните сектори на 
приложение:
— приложения в сектора на 
здравеопазването (включително по-
специално медицински и 
фармацевтични приложения);
— космически приложения 
(включително по-специално 
пожарогасителни системи и 
пожарогасители в самолети);
— приложения, свързани с 
производство и предаване на 
електрическа енергия;
— криогенни приложения;
— производство на промишлени 
газове.

Or. en
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Изменение 228
Мартин Каланан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията може, след искане на 
компетентен орган на държава 
членка, чрез актове за изпълнение, да 
разреши освобождаване за ограничен 
период от време с цел изключване на 
определени категории продукти или 
оборудване от списъка в 
приложение III, когато не 
съществуват или не могат да бъдат 
използвани алтернативни вещества 
поради технически и икономически 
причини или причини, свързани с 
безопасността. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с изменение 11, което въвежда изключения за изключително 
важни приложения за определен период от време от посочените в приложение III 
забрани. Това е изменение, което следва логично, за да се даде възможност за по-
нататъшното сервизно обслужване и поддръжка на оборудване с флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2500 за оборудване, освободено 
съгласно член 9, алинея 3 за определен период от време.

Изменение 229
Ерик Банки, Теодорос Скилакакис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Въз основа на надлежно 
преценяване на стратегическия 
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характер на определени дейности и 
особеностите на местния климат, 
компетентните органи на 
държавите членки имат право да 
разрешат временното използване на 
флуорсъдържащи парникови газове 
или на смеси, които съдържат 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне над 
прага от 2500, посочен в параграф 3, за 
максимален срок от 12 месеца.
Компетентните органи информират 
Европейската комисия за причините, 
които са мотивирали решението им.

Or. en

Изменение 230
Марио Пирило, Виторио Проди, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал 
за глобално затопляне 2500 или 
повече, за обслужване или 
поддържане на хладилно оборудване с 
количество за зареждане, 
еквивалентно на 5 или повече тона 
CO2, се забранява от 1 януари 2020 г.

заличава се

Or. en

Изменение 231
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване, предназначено да 
поддържа температура от –50 °C или 
повече, с количество за зареждане, 
еквивалентно на 40 или повече тона 
CO2, се забранява от 1 януари 2025 г.

Or. pl

Изменение 232
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 
1 януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на смеси, които 
съдържат такива газове, с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 50 или 
повече тона CO2, се забранява от 
1 януари 2030 г.

Or. de

Обосновка

Опитът с отказа от фреоните преди няколко години показа, че преходът продължава 
повече от 6 години. Хладилните съоръжения са сложни системи, при които 
охлаждащото средство не може лесно да бъде сменено без значителни отрицателни 
последици за енергийната ефективност и безопасността (запалимостта), което е в 
противоречие с исканото намаляване на емисиите на парникови газове. При по-малки 
съоръжения с количество за зареждане, еквивалентно на по-малко от 50 тона, 
разходите за приспособяването са непропорционално високи.
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Изменение 233
Матиас Гроте

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 
1 януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на смеси, които 
съдържат такива газове, с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 
1 януари 2015 г.

Or. de

Изменение 234
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за
зареждане, еквивалентно на 50 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

Or. fr

Обосновка

Забраната за обслужване или поддържане за оборудване с количество за зареждане, 
еквивалентно на 5 тона, би могла да създаде риск от пораждане на много големи 
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разходи за транспортния сектор, по специално за 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. Референтната стойност от 50 тона е 
избрана по аналогия с категориите, определени в член 3, параграф 2.

Изменение 235
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 50 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

Съществуващото оборудване, 
работещо с флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, 
може да бъде обслужвано и 
поддържано чрез използването на 
регенерирани флуорсъдържащи 
парникови газове, ако те са били 
възстановени от такова оборудване.

Or. en

Изменение 236
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 3. Употребата на флуорсъдържащи 
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парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

парникови газове или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
стационарно хладилно оборудване, 
което е предназначено да поддържа 
температура от -50°C или повече, с 
количество за зареждане, еквивалентно 
на 50 или повече тона CO2, се забранява 
от 1 януари 2020 г.

Or. en

Изменение 237
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 40 или 
повече тона CO2, се забранява от [...]1.
Настоящата разпоредба не се прилага 
по отношение на използването на 
възстановени или регенерирани 
флуорсъдържащи парникови газове, 
както и по отношение на 
оборудването, предназначено за 
работа под –50°C.
__________________
1 Моля, въведете дата: 3 години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. it
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Изменение 238
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2150 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване, което е 
предназначено да поддържа 
температура от -50°C или повече, с 
количество за зареждане, еквивалентно 
на 40 или повече тона CO2, се забранява 
от 1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 239
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 11 kg или 
повече, се забранява от 1 януари 2020 г.

Or. en

Обосновка

За да се избегне прекомерна тежест върху операторите на малко оборудване, което е 
функция на размера, а не еквивалентност на CO2, прагът за забраната на услугата 
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следва да бъде изразен в килограми.

Изменение 240
Франсояз Гростет, Кристина Гутиерес-Кортинес, Софи Окони

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване, което е 
предназначено да поддържа 
температура от -50°C или повече, с 
количество за зареждане, еквивалентно 
на 40 или повече тона CO2, и с 
изключение на употребата на 
рециклирани или оползотворени 
флуорсъдържащи парникови газове, се 
забранява от 1 януари 2025 г.

Or. fr

Обосновка

Срокът, предложен в първоначалния текст, не е постижим и съществува риск да 
окаже особено силно въздействие върху малките и средни предприятия. Поради това 
е необходимо да се предвидят преходни периоди и да се изключат от забраната 
дребномащабните приложения, както и да се разреши използването на рециклиран 
охладител.

Изменение 241
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове или на смеси, които 
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съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 
1 януари 2020 г.

съдържат такива газове, с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 40 или 
повече тона CO2, се забранява от 
1 януари 2025 г. Настоящата
разпоредба не се прилага до 
1 януари 2025 г. по отношение на 
регенерирани и рециклирани 
флуорсъдържащи парникови газове.

Or. de

Обосновка

Вследствие на забраната за използването на фреони операторите на съоръжения 
направиха инвестиции за преоборудване към флуорсъдържащи газове. Поради това 
трябва да се осигури достатъчна защита именно с оглед на съществуващите по-
малки инсталации.

Изменение 242
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 50 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2025 г. Настоящата 
разпоредба не се прилага по 
отношение на:
— оборудване, предназначено за 
приложения, работещи при 
температура под -50°C;
— регенерирани флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
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глобално затопляне 2500 или повече, 
използвани за поддръжката или 
сервизното обслужване на 
съществуващо хладилно оборудване;
— рециклирани флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, 
използвани за поддръжката или 
сервизното обслужване на 
съществуващо хладилно оборудване;
или
— оборудване, за което е било 
установено като част от 
изискванията за екопроектиране, 
приети съгласно Директива 
2009/125/EC за определяне на 
изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, че поради по-
високата енергийна ефективност по 
време на експлоатацията му, 
емисиите на въглероден диоксид през 
жизнения му цикъл ще бъдат по-
ниски в сравнение с тези от 
аналогично оборудване, което 
отговаря на съответните изисквания 
за екопроектиране и не съдържа 
флуоровъглеводороди.

Or. en

Изменение 243
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
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зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

зареждане, еквивалентно на 50 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2030 г.
Настоящата разпоредба не се прилага 
за възстановени или регенерирани 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне 
2500 или повече, използвани за 
поддръжката или сервизното 
обслужване на съществуващо 
хладилно оборудване, ако те са били 
възстановени от такова оборудване.

Or. en

Обосновка

Потребителите на хладилно оборудване, които наскоро са направили инвестиции за 
замяна на хладилния агент хлордифлуорметан (R22) с алтернативи, ще трябва да 
бъдат принудени да модернизират или подменят оборудване, което може да не е в 
края на своя жизнен цикъл. Поради това изглежда по-добре е да се предвиди забрана 
за ново оборудване и преходен период за поддръжката на съществуващото 
оборудване.

Изменение 244
Крис Дейвис

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 5 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2020 г.

3. Употребата на флуорсъдържащи 
парникови газове, или на смеси, които 
съдържат такива газове с потенциал за 
глобално затопляне 2150 или повече, за 
обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване с количество за 
зареждане, еквивалентно на 40 или 
повече тона CO2, се забранява от 1 
януари 2018 г. Настоящата 
разпоредба не се прилага за 
оборудване, предназначено за 
приложения за охлаждане на 
продукти на температури под -50°C 
или оборудване, преобразувано за 
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използване на флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне над 2150, за да се 
изпълнят поетите задължения 
съгласно регламентите относно 
озоноразрушаващите вещества 
(Регламент (ЕО) № 1005/2009).

Or. en

Обосновка

Независимите експерти и съветници на промишлеността предполагат, че е възможно 
въвеждането на забрана за флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2150. За да се постигне това обаче трябва да се предвидят 
разпоредби за системите с ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 
(HCFC), преобразувани в съответствие с регламентите относно озоновия слой.
Предвижда се и изключването на малко оборудване, което е непропорционално 
засегнато от забраната.

Изменение 245
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обслужването и поддържането на 
хладилно оборудване, използващо 
регенерирани или рециклирани 
флуорсъдържащи газове, се 
освобождава до 1 януари 2030 г.

Or. pl

Изменение 246
Рика Манер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 януари 2027 г. настоящата 
разпоредба не се прилага за 
рециклирани флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, 
използвани единствено за 
поддръжката или сервизното 
обслужване на съществуващо 
хладилно оборудване, ако те са били 
възстановени от такова оборудване.
До 1 януари 2027 г. настоящата 
разпоредба не се прилага за 
регенерирани флуорсъдържащи 
парникови газове с потенциал за 
глобално затопляне 2500 или повече, 
използвани за поддръжката или 
сервизното обслужване на 
съществуващо хладилно оборудване, 
при условие че те са били етикирани в 
съответствие с член 10, параграф 5.

Or. en

Изменение 247
Марио Пирило, Виторио Проди, Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата разпоредба, 
потенциалът за глобално затопляне 
на смеси, които включват 
флуорсъдържащи парникови газове, се 
изчислява в съответствие с 
приложение IV.

заличава се

Or. en
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Изменение 248
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2017 г.
флуорсъдържащите парникови газове 
с потенциал за глобално затопляне 
2150 или повече се използват 
единствено за сервизно обслужване 
или за поддръжка на хладилно 
оборудване, различно от 
оборудването, посочено в първата 
алинея, ако те са били възстановени 
от друго оборудване в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 249
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. 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 
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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 здравеопазване.

Изменение 250
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Предварително зареждане на 

оборудване
1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
хладилното, климатичното и 
термопомпеното оборудване няма да 
се зарежда с флуоровъглеводороди 
преди да бъде пуснато на пазара или 
преди да бъде доставено на крайния 
потребител за първоначалното му 
инсталиране.
Оборудването се зарежда на 
мястото, което е предназначено за 
неговата употреба, от лица, 
сертифицирани в съответствие с 
член 8.
2. Параграф 1 не се прилага за 
херметично затворено оборудване или 
оборудване, което съдържа 
количество флуоровъглеводороди, 
съответстващо на по-малко от 2 % 
от предвидената максимална 
вместимост.

Or. fr

Обосновка

Предложението на Комисията да се забрани предварителното зареждане може да 
има отрицателни последици както от икономическа, така и от екологична гледна 
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точка, по-специално във връзка със задължението, което би възникнало в този случай, 
устройството да се изпразва и зарежда на всеки етап от употребата, което създава 
опасност от грешки, като например течове или потенциално претоварване на 
устройството.

Изменение 251
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Предварително зареждане на 

оборудване
1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
хладилното, климатичното и 
термопомпеното оборудване няма да 
се зарежда с флуоровъглеводороди 
преди да бъде пуснато на пазара или 
преди да бъде доставено на крайния 
потребител за първоначалното му 
инсталиране.
Оборудването се зарежда на 
мястото, което е предназначено за 
неговата употреба, от лица, 
сертифицирани в съответствие с 
член 8.
2. Параграф 1 не се прилага за 
херметично затворено оборудване или 
оборудване, което съдържа 
количество флуоровъглеводороди, 
съответстващо на по-малко от 2 % 
от предвидената максимална 
вместимост.

Or. de

Обосновка

Забраната за предварително зареждане на оборудване с цел предотвратяване на 
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флуорсъдържащи емисии не е много уместна. Производителите ще трябва да 
изпразнят оборудването, заредено с цел изпробване, за да бъде транспортирано. На 
мястото на ползването му уредът би трябвало да бъде зареден отново, което би 
представлявало допълнителен риск за неумишлени емисии.

Изменение 252
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] хладилното, 
климатичното и термопомпеното 
оборудване няма да се зарежда с 
флуоровъглеводороди преди да бъде 
пуснато на пазара или преди да бъде 
доставено на крайния потребител за 
първоначалното му инсталиране.

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 2 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] хладилното, 
климатичното и термопомпеното 
оборудване няма да се зарежда с 
флуоровъглеводороди преди да бъде 
пуснато на пазара или преди да бъде 
доставено на крайния потребител за 
първоначалното му инсталиране.

Or. fr

Изменение 253
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] хладилното, 
климатичното и термопомпеното 
оборудване няма да се зарежда с 
флуоровъглеводороди, преди да бъде 
пуснато на пазара или преди да бъде 
доставено на крайния потребител за 
първоначалното му инсталиране.

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] продукти и 
оборудване, които се зареждат с 
флуоровъглеводороди, няма да бъдат 
пускани на пазара, освен ако 
производителят или вносителят не е 
бил вписан преди това в регистъра по 
член 15.

Or. de



PE508.081v01-00 48/87 AM\931885BG.doc

BG

Обосновка

Забраната за предварително зареждане на оборудване не е в съответствие с целта 
на регламента за ограничаване на използването на флуорсъдържащите парникови 
газове и свеждане до минимум на освобождаването им.

Изменение 254
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] хладилното, 
климатичното и термопомпеното 
оборудване няма да се зарежда с 
флуоровъглеводороди преди да бъде 
пуснато на пазара или преди да бъде 
доставено на крайния потребител за 
първоначалното му инсталиране.

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] оборудването 
и продуктите, които работят с 
флуоровъглеводороди няма да се
внасят заредени в ЕС, освен ако 
вносителят не фигурира в регистъра 
за квоти в съответствие с член 15.

Or. it

Изменение 255
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от [дд/мм/гггг], [въведете 
датата 3 години след влизането в сила 
на настоящия регламент] хладилното, 
климатичното и термопомпеното 
оборудване няма да се зарежда с 
флуоровъглеводороди преди да бъде 
пуснато на пазара или преди да бъде 
доставено на крайния потребител за 
първоначалното му инсталиране.

1. Считано от [дд/мм/гг], [въведете 
датата 1 година след влизането в сила на 
настоящия регламент] продукти и
оборудване, които са пуснати на 
пазара на Съюза, няма да се зареждат
с флуоровъглеводороди, освен ако 
флуоровъглеводородите са били 
пуснати на пазара на Съюза преди 
[дд/мм/гг] [въведете началната дата 
на квотната система] или се 



AM\931885BG.doc 49/87 PE508.081v01-00

BG

отчитат в рамките на квотата за 
флуоровъглеводороди, посочена в 
член 14.

Or. en

Обосновка

Количествата хладилни агенти, съдържащи се във внесено оборудване, трябва да се 
отчитат, без да се създава ненужна административна тежест, за да се гарантира 
еднакво третиране за производителите на оборудване от ЕС и извън ЕС.
Производителите на продукти/оборудване ще трябва да докажат, че използват само 
флуоровъглеводороди (HFC), които са обхванати от квотата на ЕС (или които вече 
са били пуснати на пазара на ЕС преди началото на квотата) с декларация за 
съответствие. Те ще трябва да съхраняват необходимите документи, за да бъдат на 
разположение за проверка (например „фактури“ от доставчика на 
флуоровъглеводороди). Подробностите трябва да бъдат уредени с акт за изпълнение.

Изменение 256
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването се зарежда на 
мястото, което е предназначено за 
неговата употреба, от лица, 
сертифицирани в съответствие с 
член 8.

заличава се

Or. it

Изменение 257
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването се зарежда на 
мястото, което е предназначено за 

заличава се
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неговата употреба, от лица, 
сертифицирани в съответствие с 
член 8.

Or. en

Изменение 258
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудването се зарежда на мястото, 
което е предназначено за неговата 
употреба, от лица, сертифицирани в 
съответствие с член 8.

С изключение на оборудването, 
посочено в член 3, параграф 1, буква д),
оборудването се зарежда на мястото, 
което е предназначено за неговата 
употреба, от лица, сертифицирани в 
съответствие с член 8.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите на този член във вида, в който са предложени от Комисията, не са 
релевантни по отношение на хладилните превозни средства и контейнери.

Изменение 259
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Зареждането на оборудването, 
посочено в член 3, параграф 1, буква д), 
се извършва в държавата членка, в 
която превозното средство е 
регистрирано и предоставено на 
оператора от лица, сертифицирани в 
съответствие с член 8.
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Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се отчита специфичният характер на предварителното зареждане 
за транспортния сектор.

Изменение 260
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
херметично затворено оборудване или
оборудване, което съдържа количество 
флуоровъглеводороди, съответстващо 
на по-малко от 2 % от предвидената 
максимална вместимост.

2. Параграф 1 не се прилага за 
оборудване, което съдържа количество 
флуоровъглеводороди, съответстващо 
на по-малко от 2 % от предвидената 
максимална вместимост.

Or. de

Обосновка

Забраната за предварително зареждане на оборудване не е в съответствие с целта 
на регламента за ограничаване на използването на флуорсъдържащите парникови 
газове и свеждане до минимум на освобождаването им.

Изменение 261
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за
херметично затворено оборудване или 
оборудване, което съдържа количество 
флуоровъглеводороди, съответстващо 
на по-малко от 2 % от предвидената 
максимална вместимост.

2. Параграф 1 не се прилага за
оборудването, което съдържа 
количество флуоровъглеводороди, 
съответстващо на по-малко от 2 % от 
предвидената максимална вместимост.
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Or. it

Изменение 262
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
херметично затворено оборудване или 
оборудване, което съдържа количество 
флуоровъглеводороди, съответстващо 
на по-малко от 2 % от предвидената 
максимална вместимост.

2. Параграф 1 не се прилага за 
оборудване, което съдържа количество 
флуоровъглеводороди, съответстващо 
на по-малко от 2 % от предвидената 
максимална вместимост.

Or. en

Изменение 263
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията гарантира, че 
количеството флуоровъглеводороди, 
което производителите и вносителите 
имат разрешение да пускат на пазара в 
Съюза всяка година, не надвишава 
максималното количество за въпросната 
година, изчислено в съответствие с 
приложение V. Всеки производител и 
вносител гарантира, че количеството 
флуоровъглеводороди, изчислени в 
съответствие с приложение V, което той 
пуска на пазара, не превишава квотата, 
предоставена в съответствие с член 14, 
параграф 5, или прехвърлена в 
съответствие с член 16.

1. Комисията гарантира, че 
количеството флуоровъглеводороди, 
което производителите и вносителите 
имат разрешение да пускат на пазара в 
Съюза всяка година, не надвишава 
максималното количество за въпросната 
година, изчислено в съответствие с 
приложение V. Всеки производител и 
вносител на флуоровъглеводороди, 
както и всеки производител и всеки 
вносител на продукти, съдържащи 
флуоровъглеводороди, гарантира, че 
количеството флуоровъглеводороди, 
изчислени в съответствие с 
приложение V, което той пуска на 
пазара, не превишава непряко или 
пряко квотата, предоставена в 
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съответствие с член 14, параграф 5 или 
прехвърлена в съответствие с член 16.

Or. de

Обосновка

Следва да се разшири обхватът на механизма за постепенно намаляване и да включва 
производители и вносители на продукти, които са заредени с флуорсъдържащи 
газове.

Изменение 264
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията гарантира, че 
количеството флуоровъглеводороди, 
което производителите и вносителите 
имат разрешение да пускат на пазара в 
Съюза всяка година, не надвишава 
максималното количество за въпросната 
година, изчислено в съответствие с 
приложение V. Всеки производител и 
вносител гарантира, че количеството 
флуоровъглеводороди, изчислени в 
съответствие с приложение V, което той 
пуска на пазара, не превишава квотата, 
предоставена в съответствие с член 14, 
параграф 5, или прехвърлена в 
съответствие с член 16.

1. Комисията гарантира, че посоченото 
в приложения І и ІІ количество
флуоровъглеводороди, което 
производителите и вносителите на 
флуоровъглеводороди и на продукти, 
съдържащи флуоровъглеводороди имат 
разрешение да пускат на пазара в Съюза 
всяка година, не надвишава 
максималното количество за въпросната 
година, изчислено в съответствие с 
приложение V. Всеки производител и 
вносител на флуоровъглеводороди и на 
продукти, съдържащи 
флуоровъглеводороди гарантира, че 
количеството флуоровъглеводороди, 
изчислени в съответствие с 
приложение V, което той пуска на 
пазара, не превишава квотата, 
предоставена в съответствие с член 14, 
параграф 5, или прехвърлена в 
съответствие с член 16.

Or. it

Обосновка

С цел защита на конкурентоспособността на базираните в Европа фирми, е от 
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съществено значение вносителите на оборудване, съдържащо флуоровъглеводороди 
да бъдат включени в механизма за постепенно премахване и разпределение на квоти.

Изменение 265
Франсояз Гростет, Кристина Гутиерес-Кортинес, Софи Окони

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията гарантира, че 
количеството флуоровъглеводороди, 
което производителите и вносителите 
имат разрешение да пускат на пазара в 
Съюза всяка година, не надвишава 
максималното количество за въпросната 
година, изчислено в съответствие с 
приложение V. Всеки производител и 
вносител гарантира, че количеството 
флуоровъглеводороди, изчислени в 
съответствие с приложение V, което той 
пуска на пазара, не превишава квотата, 
предоставена в съответствие с член 14, 
параграф 5, или прехвърлена в 
съответствие с член 16.

1. Комисията гарантира, доколкото на 
пазара са налични безопасни, 
технически и икономически 
жизнеспособни алтернативи, които 
отчитат различните климатични 
условия на държавите — членки на 
Съюза, че количеството 
флуоровъглеводороди, което 
производителите и вносителите имат 
разрешение да пускат на пазара в Съюза 
всяка година, не надвишава 
максималното количество за въпросната 
година, изчислено в съответствие с 
приложение V. Всеки производител и 
вносител гарантира, че количеството 
флуоровъглеводороди, изчислени в 
съответствие с приложение V, което той 
пуска на пазара, не превишава квотата, 
предоставена в съответствие с член 14, 
параграф 5, или прехвърлена в 
съответствие с член 16.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се отразяват реалностите на пазара. Етапите трябва да бъдат 
реалистични и постижими от гледна точка на здравето, безопасността, 
енергийната ефективност и от икономическа гледна точка.

Изменение 266
Мартин Каланан, Джаклин Фостър
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият член не се прилага по 
отношение на флуоровъглеводороди, 
внесени в Съюза, за да бъдат 
унищожени.

2. Настоящият член не се прилага по 
отношение на следното:

Той не се прилага за производители 
или вносители на 
флуоровъглеводороди, еквивалентни 
на по-малко от 1000 тона CO2 
годишно.

а) флуоровъглеводороди, внесени в 
Съюза, за да бъдат унищожени;
б) флуоровъглеводороди, доставени за 
директен внос извън Съюза;
в) флуоровъглеводороди, доставени за 
използване в приложения като 
изходни суровини;
г) флуоровъглеводороди, доставени за 
преопаковане и последващ износ извън 
Съюза;
д) флуоровъглеводороди, произведени 
или внесени в Съюза за употреба в 
медицински приложения.

Or. en

Обосновка

Ясното освобождаване за медицински приложения гарантира тяхната наличност за 
такива изключително важни приложения. Използването на флуоровъглеводороди, 
внесени за унищожаване, не следва да се взема под внимание, а използването на 
флуоровъглеводороди в приложения като изходни суровини има същия ефект като 
унищожаването, тъй като веществото се преобразува в други вещества.
Флуоровъглеводородите, доставени за последващ износ, никога не се пускат на пазара 
в ЕС и следователно не следва да се вземат под внимание.

Изменение 267
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият член не се прилага по 
отношение на флуоровъглеводороди, 
внесени в Съюза, за да бъдат 
унищожени.

2. Настоящият член не се прилага по 
отношение на:

а) флуоровъглеводороди, внесени в 
Съюза, за да бъдат унищожени;

б) флуоровъглеводороди, пуснати на 
пазара на ЕС за следните сектори на 
приложение:
— приложения в сектора на 
здравеопазването (включително по-
специално медицински и 
фармацевтични приложения);
— космически приложения 
(включително по-специално 
пожарогасителни системи и 
пожарогасители в самолети);
— приложения, свързани с 
производство и предаване на 
електрическа енергия;
— криогенни приложения;
— производство на промишлени 
газове.

Or. en

Изменение 268
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той не се прилага за производители 
или вносители на 
флуоровъглеводороди, еквивалентни 
на по-малко от 1000 тона CO2
годишно.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Настоящото освобождаване би могло да бъде голяма потенциална „вратичка“,
позволяваща вноса на флуоровъглеводороди без квота, като по този начин се 
подкопава екологосъобразността на постепенното изваждане от употреба поради.
Не следва да бъде разрешен никакъв внос без наличието на квота за 
флуоровъглеводороди.

Изменение 269
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той не се прилага за производители или 
вносители на флуоровъглеводороди, 
еквивалентни на по-малко от 1000 тона
CO2 годишно.

Той не се прилага за производители или 
вносители на флуоровъглеводороди, 
еквивалентни на по-малко от 10 тона
CO2 годишно.

Or. en

Изменение 270
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Най-късно до 31 декември 2014 г.
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно напредъка на 
технологичното развитие във връзка с 
разработването на безопасни, 
технически и икономически 
осъществими и пазарно приложими 
алтернативи на съществуващите 
флуоровъглеводороди.
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Or. de

Обосновка

При определянето на максималните годишни количества флуоровъглеводороди 
Комисията трябва да вземе предвид доколко вече са налични на пазара безопасни, 
технически и икономически осъществими алтернативи с по-малък потенциал за 
глобално затопляне.

Изменение 271
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за изменение на максималните 
количества, определени в 
приложение V, с оглед на развитието на 
пазара на флуоровъглеводороди и 
свързаните емисии; както и

а) за изменение на максималните 
количества, определени в 
приложение V, с оглед на развитието на 
пазара на флуоровъглеводороди и 
свързаните емисии, ако и доколкото на 
пазара може да се намерят безопасни, 
технически и икономически 
осъществими алтернативи; както и

Or. de

Обосновка

При евентуална промяна на максималното годишно количество флуоровъглеводороди 
Комисията трябва да вземе предвид доколко вече са налични на пазара алтернативи с 
по-малък потенциал за глобално затопляне.

Изменение 272
Матиас Гроте

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за изменение на максималните 
количества, определени в 
приложение V, с оглед на развитието на 

а) за намаление на максималните 
количества, определени в 
приложение V, с оглед на развитието на 
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пазара на флуоровъглеводороди и 
свързаните емисии; както и

пазара на флуоровъглеводороди и 
свързаните емисии; както и

Or. de

Изменение 273
Франсояз Гростет, Кристина Гутиерес-Кортинес, Софи Окони

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за изменение на максималните 
количества, определени в приложение 
V, с оглед на развитието на пазара на 
флуоровъглеводороди и свързаните 
емисии; както и

а) за изменение на максималните 
количества, определени в приложение 
V, с оглед на развитието на пазара на 
флуоровъглеводороди и свързаните 
емисии, когато на пазара съществува 
осъществима, безопасна, технически 
и икономически жизнеспособна 
алтернатива, която отчита 
различните климатични условия на 
държавите — членки на Съюза; както 
и

Or. fr

Обосновка

По очевидни причини, ние трябва да се уверим, че на пазара съществуват безопасни и 
жизнеспособни алтернативи, преди да се забрани употребата на 
флуоровъглеводородите, посочени в настоящия текст.

Изменение 274
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20

4. Комисията може, след искане на 
компетентен орган на държава 
членка, чрез актове за изпълнение, да 
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разреши освобождаване за ограничен 
период от време с цел изключване от 
изискването за квота, определено в 
член 1, на определени категории 
продукти или оборудване, посочени в 
приложение III, когато използването на 
флуоровъглеводороди е необходимо, 
поради съображения за здравето или 
безопасността, а не би могло да бъде 
гарантирано достатъчно предлагане по 
друг начин. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 21.

а) за изменение на максималните 
количества, определени в 
приложение V, с оглед на развитието 
на пазара на флуоровъглеводороди и 
свързаните емисии; както и
б) за освобождаване, при пускане на 
пазара с цел специфична употреба, от 
изискването за квотата, посочено в 
параграф 1, когато използването на 
флуоровъглеводороди е необходимо, 
поради съображения за здравето или 
безопасността, а не би могло да бъде 
гарантирано достатъчно предлагане по 
друг начин.

Or. en

Обосновка

Изменението ще направи прегледа и изменението на максималните количества на 
пуснатите на пазара флуоровъглеводороди част от члена относно прегледа (член 19), 
а не предмет на делегиран акт, и ii) ще включи всички изключения от изискването за 
наличието на квота директно в регламентите, вместо да ги въведе по-късно чрез 
делегиран акт.

Изменение 275
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съществуващите производители 
или вносители, които вече пускат 
флуоровъглеводороди на пазара в 
Съюза с цел снабдяване на 
производители, които използват 
флуоровъглеводороди като 
технологични газове в 
производството на полупроводници, 
се изключват от изискването за 
постепенното изваждане от 
употреба, предвидено в член 13, 
параграф 1, стига 
флуоровъглеводородите да са пуснати 
на пазара единствено с цел използване 
в производството на полупроводници 
и това използване да е потвърдено с 
необходимата съпътстваща 
документация.

Or. en

Изменение 276
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Такса за разпределение

Всеки производител и вносител 
заплаща, преди да осъществи достъп 
до своята квота или до част от нея, 
такса за разпределение за 
количествата флуоровъглеводороди, 
които трябва да бъдат пуснати на 
пазара през следващата година.
2. Комисията изчислява таксата за 
разпределение на годишна основа при 
фиксиран размер за количество 
флуоровъглеводороди, еквивалентно 
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на 1 тон CO2. За тази цел 
производителите и вносителите, 
които изберат да осъществят 
достъп до предоставените им квоти 
или части от тях, представят 
декларация, адресирана до 
Комисията, в която посочват 
количеството флуоровъглеводороди, 
които ще ползват по време на 
предстоящата година.
3. Комисията определя използването 
на приходите, генерирани от таксите 
за разпределение. След приспадане на 
административните разходи тези 
приходи се използват за една или 
повече от следните цели:
а) допълнително финансиране по 
LIFE, като се използват поне 60 % от 
приходите; по този начин се дава 
възможност за обхващането на 
проекти, свързани с третиране в края 
на жизнения цикъл, обучение, 
наблюдение на пазара или улесняване 
на навлизането на алтернативни 
технологии, по-специално при високи 
температури на околната среда;
б) улесняване и изпълнение на 
международно споразумение относно 
флуоровъглеводородите;
4. Комисията докладва относно 
използването на приходите на [1 
януари 2017 г.]. Синтезираният
доклад се предоставя на 
разположение на обществеността в 
електронен формат, така че да се 
осигури неговото активно и системно 
разпространение в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1367/2006.
5. Комисията чрез актове за 
изпълнение определя реда и условията 
за събиране и разпределение на 
приходите, посочени в параграф 3, и 
формата на уведомлението, посочено 
в параграф 4. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 21.

Or. en

Изменение 277
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 31 октомври 2014 г.
Комисията определя, чрез решения за 
изпълнение, за всеки производител или 
вносител, който е докладвал данни 
съгласно член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 842/2006, референтна стойност въз 
основа на средногодишните количества 
флуоровъглеводороди, за които 
производителят или вносителят 
съобщават, че са произвели или внесли
от 2008 г. до 2011 г. За целите на 
определянето на референтната стойност 
не се отчитат количествата, докладвани 
при надвишаване на квотата.
Референтните стойности се изчисляват в
съответствие с приложение V към 
настоящия регламент.

1. В срок до 31 октомври 2014 г.
Комисията определя, чрез решения за 
изпълнение, за всеки производител или 
вносител, който е докладвал данни 
съгласно член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 842/2006, референтна стойност въз 
основа на средногодишните количества 
флуоровъглеводороди, за които 
производителят или вносителят 
съобщават, че са пуснали на пазара на 
ЕС от 2008 г. до 2011 г. За целите на 
определянето на референтната стойност 
не се отчитат количествата, докладвани 
при надвишаване на квотата.
Референтните стойности се изчисляват в 
съответствие с приложение V към 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Производството и вносът не определят количеството, пуснато на пазара, тъй като 
не е обърнато внимание на износа.

Изменение 278
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производители и вносители, които не 
са докладвали за производство или внос 
съгласно член 6 от Регламент 
(ЕО) № 842/2006 за референтния 
период, посочен в параграф 1, могат да
декларират своето намерение да 
произвеждат или внасят 
флуоровъглеводороди през следващата 
година.

2. Производители и вносители, които не 
са докладвали за производство или внос 
съгласно член 6 от Регламент 
(ЕО) № 842/2006 за референтния 
период, посочен в параграф 1, както и 
вносители на продукти, съдържащи 
флуоровъглеводороди, декларират 
своето намерение да произвеждат или 
внасят флуоровъглеводороди или да 
внасят продукти, съдържащи 
флуоровъглеводороди през следващата 
година.

Or. it

Обосновка

С цел защита на конкурентоспособността на базираните в Европа фирми, е от 
съществено значение вносителите на оборудване, съдържащо флуоровъглеводороди 
да бъдат включени в механизма за постепенно премахване и разпределение на квоти.

Изменение 279
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Износителите на оборудване, 
съдържащо хидрофлуорвъглероди, 
заявяват намерението си да 
кандидатстват за кредити, свързани 
с квотите, въз основа на 
количествата, изнесени през 
предходната година.

Or. it

Изменение 280
Теодорос Скилакакис
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията разпределя квоти за 
пускане на флуоровъглеводороди на 
пазара за всеки производител и 
вносител за всяка година, започвайки от 
2015 г. с прилагане на разпределителния 
механизъм, посочен в приложение VI.

5. Комисията разпределя квоти за 
пускане на флуоровъглеводороди на 
пазара за всеки производител и 
вносител за всяка година, започвайки от 
2015 г. с прилагане на разпределителния 
механизъм, посочен в приложение VI.
От 1 януари 2018 г. производителите 
и вносителите плащат такса за 
разпределение на годишна основа в 
размер на 10 EUR за количество 
флуоровъглеводороди, еквивалентно 
на 1 тон CO2, за всяка част от 
разпределената квота. Събраните 
приходи се използват за подкрепа на 
прилагането на настоящия 
регламент и за преодоляване на 
регионалните различия, насочено по-
специално към страните с високи 
температури, във връзка със 
степента на използването на 
флуорсъдържащи газове на глава от 
населението, разходите за 
заместващи технологии поради 
климатичните условия, създаването 
на стимули за правилното 
възстановяване на флуорсъдържащи 
парникови газове и наблюдението на 
пазара, за да се противодейства на 
незаконната търговия.

Or. en

Изменение 281
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията разпределя квоти за 
пускане на флуоровъглеводороди на 
пазара за всеки производител и 
вносител за всяка година, започвайки от 
2015 г. с прилагане на разпределителния 
механизъм, посочен в приложение VI.

5. Комисията разпределя квоти за 
пускане на флуоровъглеводороди на 
пазара за всеки производител и 
вносител, както и за всеки вносител 
на продукти, съдържащи 
флуоровъглеводороди за всяка година, 
започвайки от 2015 г. с прилагане на 
разпределителния механизъм, посочен в 
приложение VI.

Or. it

Обосновка

С цел защита на конкурентоспособността на базираните в Европа фирми, е от
съществено значение вносителите на оборудване, съдържащо флуоровъглеводороди 
да бъдат включени в механизма за постепенно премахване и разпределение на квоти.

Изменение 282
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. До 31 август 2014 г. Комисията 
внася предложение относно 
подробния механизъм за събирането и 
разпределението на приходите, 
посочени в параграф 5.

Or. en

Изменение 283
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Настоящият член не се прилага за 
флуоровъглеводороди, пуснати на 
пазара на ЕС за следните сектори на 
приложение:
— приложения в сектора на 
здравеопазването (включително по-
специално медицински и 
фармацевтични приложения);
— космически приложения 
(включително по-специално 
пожарогасителни системи и 
пожарогасители в самолети);
— приложения, свързани с 
производство и предаване на 
електрическа енергия;
— криогенни приложения;
— производство на промишлени 
газове.

Or. en

Изменение 284
Матиас Гроте

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В електронния регистър се регистрират
при поискване

В електронния регистър се регистрират

Or. de

Изменение 285
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В електронния регистър се 
регистрират при поискване

Електронният регистър включва 
следната информация:

Or. en

Изменение 286
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 - буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вносителите на продукти или 
оборудване, съдържащи 
хидрофлуорвъглероди, които 
декларират, че се придържат към 
механизма на разпределение на квоти, 
и че представят декларация в 
съответствие с член 14, параграф 2;

Or. it

Изменение 287
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) износителите на продукти или 
оборудване, съдържащи 
хидрофлуорвъглероди, които 
декларират, че се придържат към 
механизма на разпределение на квоти, 
и че представят декларация в 
съответствие с член 14, параграф 2;

Or. it



AM\931885BG.doc 69/87 PE508.081v01-00

BG

Изменение 288
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронният регистър се 
предоставя на разположение на 
обществеността в електронен 
формат в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1367/2006.

Or. en

Изменение 289
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всеки износител на продукти, 
съдържащи хидрофлуорвъглероди, 
който фигурира в регистъра, посочен 
в член 15 на параграф 1, може да вземе 
на кредит изнесеното от Съюза 
количество през предходната година 
от квотите, отпуснати на друго 
предприятие в рамките на Съюза, при 
условие че е регистрирано.

Or. it

Изменение 290
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията контролира 
извършената операция в 
съответствие с параграф 1а и 
публикува годишен доклад относно 
функционирането на системата за 
прехвърляне пред Европейския 
парламент и Съвета.

Or. it

Изменение 291
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това, всеки производител, 
вносител и износител, който е 
произвел, внесъл или изнесъл повече от 
един метричен тон или 1000 тона 
еквивалент на CO2 флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II през предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

1. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всяко предприятие, 
което е произвело, внесло или изнесло
повече от един метричен тон или 1000 
тона еквивалент на CO2
флуорсъдържащи парникови газове и 
газове, изброени в приложение II през 
предходната календарна година, 
докладва на Комисията данните, 
посочени в приложение VII, за всяко от 
тези вещества за съответната 
календарна година.

Or. it

Обосновка

За да се контролира правилното функциониране на механизма за постепенно 
премахване и неговото потенциално въздействие върху базираните в ЕС предприятия, 
в съобщението следва да се направи разграничение между продукти и оборудване, 
които са произведени в ЕС и тези, които са внесени или изнесени от него.
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Изменение 292
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всеки производител, 
вносител и износител, който е произвел, 
внесъл или изнесъл повече от един 
метричен тон или 1000 тона 
еквивалент на CO2 флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II през предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

1. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всеки производител, 
вносител и износител, който е произвел, 
внесъл или изнесъл флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II през предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

Or. en

Обосновка

Обхватът на докладването следва да бъде разширен, за да включва всички 
производители, вносители и износители.

Изменение 293
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всеки производител, 
вносител и износител, който е произвел, 
внесъл или изнесъл повече от един 
метричен тон или 1000 тона 
еквивалент на CO2 флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II през предходната 
календарна година, докладва на 

1. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всеки производител, 
вносител и износител, който е произвел, 
внесъл или изнесъл повече от 10 тона 
еквивалент на CO2 флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II, през предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
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Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

приложение VII, за всяко от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

Or. en

Изменение 294
Сабине Вилс

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всяко предприятие, 
което унищожава повече от един 
метричен тон или 000 тона 
еквивалент на CO2 флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II, по време на предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко едно от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

2. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всяко предприятие, 
което унищожава флуорсъдържащи 
парникови газове и газове, изброени в 
приложение II, по време на предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко едно от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

Or. en

Обосновка

Обхватът на докладването следва да бъде разширен, за да включва всички 
производители, вносители и износители.

Изменение 295
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 3. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
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година след това всяко предприятие, 
което е пуснало на пазара над 10 000
тона еквивалент на CO2
флуорсъдържащи парникови газове и 
газове, изброени в приложение ІІ, 
съдържащи се в продукти или 
оборудване, през предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко едно от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

година след това всяко предприятие, 
което е произвело, внесло или изнесло
над 1000 тона еквивалент на CO2
флуорсъдържащи парникови газове, 
съдържащи се в продукти или 
оборудване, през предходната 
календарна година, докладва на 
Комисията данните, посочени в 
приложение VII, за всяко едно от тези 
вещества за съответната календарна 
година.

Or. it

Обосновка

За да се контролира правилното функциониране на механизма за постепенно 
премахване и неговото потенциално въздействие върху базираните в ЕС предприятия, 
в съобщението следва да се направи разграничение между продукти и оборудване, 
които са произведени в ЕС и тези, които са внесени или изнесени от него. Съобщение, 
което се фокусира върху пускането на пазара, не би предоставило достатъчно 
подробна информация.

Изменение 296
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Събиране на данни за емисиите

1. Държавите членки събират данни 
за емисиите на флуорсъдържащите 
парникови газове.
За тази цел те създават една от 
следните системи, според случая:
а) система, при която базата данни 
се поддържа на национално равнище, 
за събирането на данни, които се 
документират в съответствие с 
член 5, параграф 1;
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б) система, при която се провеждат 
проучвания относно емисиите на 
базата на представителна извадка от 
оператори, според предвиденото в 
член 5, параграф 1, а резултатите от 
такива проучвания се екстраполират.
2. Данните, събрани в съответствие с 
параграф 1, следва да се предоставят 
на Комисията при поискване.
Комисията може да разпространява 
тези данни в останалите държави 
членки.
3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
установяване на изисквания за 
системите за събиране на данни, 
посочени във втората алинея на 
параграф 1 от настоящия член, и за 
определяне на това дали за 
специфични отрасли трябва да се 
създаде система в съответствие с 
буква а) или буква б) от втора алинея 
на параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Изменение 297
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Събиране на данни за емисиите
1. Държавите членки събират данни 
за емисиите на флуорсъдържащите 
парникови газове.
За тази цел те създават една от 
следните системи, според случая:
а) система, при която базата данни 
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се поддържа на национално равнище, 
за събирането на данни, които се 
документират в съответствие с 
член 5, параграф 1;
б) система, при която се провеждат 
проучвания относно емисиите на 
базата на представителна извадка от 
оператори, според предвиденото в 
член 5, параграф 1, а резултатите от 
такива проучвания се екстраполират.
2. Данните, събрани в съответствие с 
параграф 1, следва да се предоставят 
на Комисията при поискване.
Комисията може да разпространява 
тези данни в останалите държави 
членки.
3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
установяване на изисквания за 
системите за събиране на данни, 
посочени във втората алинея на 
параграф 1 от настоящия член, и за 
определяне на това дали за 
специфични отрасли трябва да се 
създаде система в съответствие с 
буква а) или буква б) от втора алинея 
на параграф 1 от настоящия член.

Or. en

Обосновка

То въвежда паралелни системи за докладване, които биха създали ненужни 
административни тежести. Логично следващо изменение на член 19, параграф 3 би 
било необходимо, за да се заличи позоваването на член 18, параграф 2.

Изменение 298
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Събиране на данни за емисиите

1. Държавите членки събират данни 
за емисиите на флуорсъдържащите 
парникови газове.
За тази цел те създават една от 
следните системи, според случая:
а) система, при която базата данни 
се поддържа на национално равнище, 
за събирането на данни, които се 
документират в съответствие с 
член 5, параграф 1;
б) система, при която се провеждат 
проучвания относно емисиите на 
базата на представителна извадка от 
оператори, според предвиденото в 
член 5, параграф 1, а резултатите от 
такива проучвания се екстраполират.

Or. en

Изменение 299
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Събиране на данни за емисиите

Европейската агенция за околната 
среда събира данни с цел измерване на 
количеството на флуорсъдържащите 
парникови газове в атмосферата и ги 
оповестява публично.

Or. en
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Изменение 300
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, събрани в съответствие с 
параграф 1, следва да се предоставят 
на Комисията при поискване.
Комисията може да разпространява 
тези данни в останалите държави 
членки.

заличава се

Or. en

Изменение 301
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
установяване на изисквания за 
системите за събиране на данни, 
посочени във втората алинея на 
параграф 1 от настоящия член, и за 
определяне на това дали за 
специфични отрасли трябва да се 
създаде система в съответствие с 
буква а) или буква б) от втора алинея 
на параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 302
Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Събиране на данни за емисиите

Държавите членки следва да създадат 
система или да използват 
съществуваща система, ако такава е 
на разположение, която би дала 
възможност за мониторинг на 
използването и на действителните 
емисии на флуорсъдържащи газове в 
секторите, обхванати от настоящия 
регламент. Тази система може да 
включва събиране и анализ на 
данните, регистрирани от 
операторите на оборудване, както е 
посочено в член 5, параграф 1.

Or. en

Изменение 303
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2020 г.
Комисията публикува доклад относно 
наличието на флуоровъглеводороди на 
пазара на Съюза, по-специално за 
медицински приложения.

В срок до шест години от влизането в 
сила на настоящия регламент
Комисията публикува доклад относно 
неговото прилагане и относно
наличието на флуоровъглеводороди на 
пазара на Съюза за съответните 
различни сектори. Докладът обхваща 
първите пет години от прилагането и 
включва оценка на количествата 
флуоровъглеводороди, предвидени в 
приложение V за периода 2021—
2030 г.

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 304
Ерик Банки

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2020 г.
Комисията публикува доклад относно 
наличието на флуоровъглеводороди на 
пазара на Съюза, по-специално за 
медицински приложения.

В срок до 31 декември 2020 г.
Комисията публикува доклад относно 
наличието на флуоровъглеводороди на 
пазара на Съюза, по-специално за 
медицински приложения, както и 
относно осъществимостта на план 
за постепенно изваждане от 
употреба на пяна, в която има 
флуорсъдържащи парникови газове.

Or. en

Изменение 305
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на информацията за 
пускането на пазара, докладвана в 
съответствие с член 17, както и за 
емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове, предоставена в 
съответствие с член 18, параграф 2, 
Комисията наблюдава прилагането и 
въздействието на настоящия регламент.

3. Въз основа на информацията за 
пускането на пазара, докладвана в 
съответствие с член 17, Комисията 
наблюдава прилагането и въздействието 
на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Това е свързано с моето изменение, в което се предлага заличаването на член 18, и 
следователно е изменение, което следва логично.

Изменение 306
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2024 г. тя 
публикува цялостен доклад относно 
въздействието на настоящия регламент, 
включително прогноза за 
продължаващото търсене на 
флуоровъглеводороди след 2030 г.

В срок до единадесет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент тя публикува изчерпателен
цялостен доклад относно въздействието 
на настоящия регламент през първите 
десет години от прилагането му, 
включително прогноза за 
продължаващото търсене на 
флуоровъглеводороди след 2030 г.

Or. fr

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че докладването относно прилагането на 
регламента се извършва на всеки пет години.

Изменение 307
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2024 г. тя 
публикува цялостен доклад относно
въздействието на настоящия регламент, 
включително прогноза за 
продължаващото търсене на 
флуоровъглеводороди след 2030 г.

В срок до 31 декември 2022 г. тя 
публикува цялостен доклад относно 
въздействието на настоящия регламент:
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Or. en

Изменение 308
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) прогноза за продължаващото 
търсене на флуоровъглеводороди през 
2024 г., 2027 г., 2030 г. и след 2030 г.;

Or. en

Изменение 309
Йо Лайнен

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценка на потенциалното 
постепенно изваждане от употреба 
на флуоровъглеводородите до 2030 г.
или скоро след това, включително на 
дерогациите и на други мерки, 
необходими за подкрепа на такова 
предложение;

Or. en

Изменение 310
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 – буква в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) преглед на европейските и 
международните стандарти, 
националното законодателство 
относно безопасността и 
строителните правилници в 
държавите членки, възпрепятстващи 
прехода към запалими хладилни 
агенти като въглеводородите;

Or. en

Изменение 311
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) преглед на наличието на 
технически осъществими и 
икономически ефективни 
алтернативи на продуктите и 
оборудването, в които има 
флуорсъдържащи парникови газове, по 
отношение на продукти и оборудване, 
които не са посочени в 
приложение III, като се взема под 
внимание енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 312
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 31 декември 2020 г.
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Комисията публикува доклад относно 
наличието на флуоровъглеводороди на 
пазара на Съюза, като й се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на максималните 
количества, определени в 
приложение V, с оглед на развитието 
на пазара на флуоровъглеводороди и 
свързаните емисии.

Or. en

Обосновка

Това изменение ще направи прегледа и изменението на максималните количества на 
пуснатите на пазара флуоровъглеводороди част от члена относно прегледа, а не 
предмет на делегиран акт съгласно член 13.

Изменение 313
Теодорос Скилакакис

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2020 г. тя 
публикува доклад, в който се прави 
оценка на административните и 
икономическите разходи, 
произтичащи от настоящия 
регламент за предприятията, 
включително и предложения за това 
как да се намалят тези разходи.

Or. en

Изменение 314
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 4, 
член 7, параграф 2, член 8, параграф 7, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 7, 
член 13, параграф 5, член 14, параграф 
6, член 17, параграф 5, член 18, 
параграф 3 и член 19, параграфи 1 и 2, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от 
[дд/мм/гггг] [посочете датата на влизане 
в сила на настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 4, 
член 7, параграф 2, член 8, параграф 7, 
член 9, параграф 3, член 10, параграф 7, 
член 13, параграф 4, член 14, параграф 
6, член 17, параграф 5, член 18, 
параграф 3 и член 19, параграфи 1 и 2, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [дд/мм/гггг] 
[посочете датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се удължава 
автоматически за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
удължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. fr

Обосновка

Делегирането на правомощия е посочено в член 13, параграф 4, а не в член 13, 
параграф 5. Освен това е желателно делегирането на правомощия да бъде ограничено 
във времето, както и да има доклад за това делегиране на правомощия.

Изменение 315
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 4, 
член 7, параграф 2, член 8, параграф 7, 

3. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 3, параграф 4, 
член 7, параграф 2, член 8, параграф 7, 
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член 9, параграф 3, член 10, параграф 7, 
член 13, параграф 5, член 14, 
параграф 6, член 17, параграф 5, член 
18, параграф 3 и член 19, параграфи 1 и 
2, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

член 9, параграф 3, член 10, параграф 7, 
член 13, параграф 4, член 14, 
параграф 6, член 17, параграф 5, член 
18, параграф 3 и член 19, параграфи 1 и 
2, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. fr

Обосновка

Делегирането на правомощия е посочено в член 13, параграф 4, а не в член 13, 
параграф 5.

Изменение 316
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, 
параграф 7, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 7, член 13, параграф 5, член 
14, параграф 6, член 17, параграф 5, 
член 18, параграф 3 и член 19, 
параграфи 1 и 2, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, 
параграф 7, член 9, параграф 3, член 10, 
параграф 7, член 13, параграф 4, член
14, параграф 6, член 17, параграф 5, 
член 18, параграф 3 и член 19, 
параграфи 1 и 2, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
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представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Обосновка

Делегирането на правомощия е посочено в член 13, параграф 4, а не в член 13, 
параграф 5.

Изменение 317
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Регламенти (ЕО) № 1497/2007, 
1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008, 307/2008 и 3084/2008 на 
Комисията обаче остават в сила и 
продължават да се прилагат, освен 
ако и докато не бъдат отменени с 
[делегирани актове или] актове за 
изпълнение на Комисията, приети 
съгласно настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Изменение с цел да се запазят съществуващите регламент за изпълнение на 
Комисията, свързани с обучението и сертифицирането, освен ако и докато не бъдат 
отменени на по-късна дата от Комисията.

Изменение 318
Мартин Каланан, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Позоваванията на отменения регламент 
се считат за позовавания на настоящия 
регламент и се четат съгласно таблицата 
на съответствието в приложение VIII.

Позоваванията на отменения Регламент
(ЕО) № 842/2006 се считат за 
позовавания на настоящия регламент и 
се четат съгласно таблицата на 
съответствието в приложение VIII.

Or. en

Обосновка

Изменение с цел да се запазят съществуващите регламент за изпълнение на 
Комисията, свързани с обучението и сертифицирането, освен ако и докато не бъдат 
отменени на по-късна дата от Комисията.

Изменение 319
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Той се прилага от [...]1.

__________________
1 Моля, посочете датата: 1 януари от 
годината след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. it


