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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно флуорсъдържащите парникови газове
(COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0643),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0370/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

оправомощена да включва (в обхвата на 
забраната) и други продукти и 
оборудване или да изключва, също за 
определен период от време, някои 
категории продукти или оборудване, за 
които не съществуват алтернативни 
вещества под посоченото ограничение 
на потенциала за глобално затопляне, по 
технически или икономически причини,
включително недостатъчно предлагане 
на алтернативни вещества на пазара, за 
да удовлетвори търсенето, или поради 
приложимите стандарти за безопасност, 
които изключват употребата на 
съответните алтернативи.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Подобни забрани следва да се 
въвеждат единствено ако ще доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове 
като цяло, по-специално както от течове 
на всички типове флуорсъдържащи 
парникови газове, така и емисиите на 
въглероден диоксид в резултат от 
тяхното енергопотребление.
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Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Регулаторният подход, използван 
за озоноразрушаващите вещества по 
силата на Регламент (ЕО) № 
2037/2000 и Регламент (ЕО) № 
1005/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 септември 2009 г. 
относно вещества, които нарушават 
озоновия слой1, следва също да бъде 
използван за регулиране на 
флуоровъглеводородите. В допълнение 
към забраните за пускане на пазара на 
оборудване, съдържащо 
флуоровъглеводороди, мерките за 
ограничаване и механизмите за 
възстановяване, постепенното 
намаляване на пускането на пазара на 
флуоровъглеводороди е установено като 
най-ефективният и разходоефективен 
начин за намаляване на емисиите на 
тези вещества в дългосрочен план.

________________
1 ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да изпълни постепенното 
намаляване на пускането на 
флуоровъглеводороди на пазара, 

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

Комисията следва да разпредели квоти 
за отделните производители и 
вносители за тази цел, така че общото 
количествено ограничение за пускане на 
флуоровъглеводороди на пазара в 
Съюза да не бъде надвишено. Считано 
от 1 януари 2018 г., използването на 
квоти следва да подлежи на такса, 
която следва да бъде събирана от 
Комисията и преразпределяна с цел 
преодоляване на регионалните 
различия при прилагането на 
регламента на територията на 
Съюза.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Производството на 
флуорсъдържащи парникови газове 
може да доведе до значителни 
странични емисии на други 
флуорсъдържащи парникови газове по 
време на производствения процес. 
Тези емисии на странични продукти 
следва да бъдат премахнати като 
предварително условие за пускане на 
пазара на флуорсъдържащи парникови 
газове, за да се гарантира, че се 
предприемат действия за 
преодоляване на въздействието върху 
климата през целия жизнен цикъл.

Or. en
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Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) „технически аерозол” означава 
аерозолна опаковка, използвана за 
поддръжка, ремонт, почистване, 
изпитване, унищожаване на 
насекоми, производство, монтаж или 
други приложения, за които се 
изисква използването на вещества, 
които не са леснозапалими.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове, трябва да вземат предпазни 
мерки, за да се предотврати 
непреднамерено освобождаване на тези 
газове (наричано по-долу „теч“).

2. Операторите на оборудване, което 
включва флуорсъдържащи парникови 
газове, трябва да вземат предпазни 
мерки, за да се предотврати 
непреднамерено освобождаване на тези 
газове (наричано по-долу „теч“). Без да 
се засяга задължението за 
предприемане на предпазни мерки за 
предотвратяване на течове, 
операторите гарантират, че 
максималният дебит на изтичане не 
се надвишава.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20, с 
които се определят минималните 
предпазни мерки и максималният 
дебит на изтичане, посочен в 
параграф 2, въз основа на най-добри 
практики и опит в държавите членки 
за всеки тип оборудване. Тези правила 
се приемат в срок до [1 януари 2015 г.].

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Стационарно климатично 
оборудване;

б) Стационарно и мобилно климатично 
оборудване;

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Хладилни камиони и хладилни 
ремаркета.

д) Хладилни камиони, хладилни 
ремаркета и хладилни вагони.

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) Количествата флуорсъдържащи 
парникови газове, които се добавят и 
причините за добавянето им; при 
сервизно обслужване и поддръжка на 
хладилно оборудване в съответствие 
с член 11, параграф 3, алинея 3 се 
посочва също така дали веществото е 
било рециклирано или регенерирано, 
както и името и адресът на 
предприятието, което е извършило 
рециклирането или регенерирането;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако документацията, посочена 
в параграф 1, е регистрирана в база 
данни, създадена от компетентните 

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

държавите членки. Комисията 
предоставя оперативни насоки и 
техническа помощ на държавите 
членки във връзка със създаването и 
поддръжката на базата данни. 
Държавите членки гарантират, че 
обществеността има достъп до 
съответната информация в базата 
данни в съответствие с Директива 
2003/4/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 януари 2003 година 
относно обществения достъп до 
информация за околната среда1.
_____________
1 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако документацията, посочена 
в параграф 1, е регистрирана в база 
данни, създадена от компетентните 
органи на държавите членки, лица 
или предприятия, извършващи 
дейностите, посочени в параграф 1, 
буква д) за операторите съхраняват 
копия от документацията за период 
от поне пет години. 

заличава се

Or. en
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При поискване тази документация се 
предоставя на компетентния орган 
или на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Без да се засяга член 9, параграф 1, 
на производителите и вносителите 
се забранява да пускат на пазара 
флуоросъдържащи парникови газове, 
изброени в приложения I и II, освен 
ако всички флуоросъдържащи 
парникови газове, произведени като 
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странични продукти по време на 
производствения процес, 
включително по време на процеса на 
производство на техните изходни 
суровини и производствени агенти, 
бъдат унищожени.

Or. en

Обосновка

Често пъти производството на флуоровъглеводородите се извършва в трети 
държави без ограничения върху страничните емисии (като например емисиите на 
трифлуорометан (HFC-23)). Предложението на Комисията би могло да доведе 
неволно до увеличаване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в световен 
мащаб, ако не бъде предвидена забрана за пускане на пазара на флуорсъдържащи 
парникови газове, чиито странични емисии под формата на странични продукти, 
произведени по време на производствения процес, не бъдат унищожени.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

С цел да се насърчава отговорността на производителите, във всички държави членки 
следва да се създадат схеми за възстановяване с оглед на рециклирането, 
регенерирането или унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки предприемат 
конкретни мерки относно 
отговорността на производителя за 
възстановяването на 
флуорсъдържащите парникови газове, 
съдържащи се в пяната.

Or. en

Обосновка

С цел да се насърчава отговорността на производителите, във всички държави членки 
следва да се създадат схеми за възстановяване с оглед на рециклирането, 
регенерирането или унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка на оборудването 
по параграф 1, за да бъдат включени 
други типове оборудване с оглед на 
тяхното нарастващо значение поради 
развитието в областта на търговията или 

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на списъка на оборудването 
по параграф 1, за да бъдат включени 
други типове оборудване с оглед на 
тяхното нарастващо значение поради 
развитието в областта на търговията или 
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технологиите. технологиите и за да бъдат приети 
подробни правила относно схемите за 
възстановяване, посочени в параграф 
1а.

Or. en

Обосновка

С цел да се насърчава отговорността на производителите, във всички държави членки 
следва да се създадат схеми за възстановяване с оглед на рециклирането, 
регенерирането или унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове.

Изменение 22

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

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба може да създаде правен пропуск и да накърни пазарната сигурност, 
която в противен случай би била осъществена чрез забрани. Наблюдават се големи 
разлики в енергийната ефективност на оборудването, съдържащо 
флуоровъглеводороди, и на оборудването, използващо естествени охладители. Поради 
това е възможно регламентът относно флуорираните парникови газове да бъде 
накърнен чрез подбиране на конкретно оборудване за сравнението на енергийната 
ефективност на оборудването, което не съдържа флуоровъглеводороди, и 
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оборудването, което съдържа флуоровъглеводороди.

Изменение 23

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. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от 1 януари 2007 г. количеството в) от 1 януари 2007 г. количеството 
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парникови газове, съдържащи се в 
съответния продукт или оборудване, 
изразени като тегло и в еквивалент на 
CO2.

парникови газове, съдържащи се в 
съответния продукт или оборудване, 
изразени като тегло и в еквивалент на 
CO2, и в потенциал за глобално 
затопляне.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Контейнерите за 
флуоросъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне от 
2150 или повече, използвани за 
сервизно обслужване и поддръжка на 
хладилно оборудване в съответствие 
с член 11, параграф 3, алинея 3, се 
етикетират с ясно обозначаване дали 
веществото е било рециклирано или 
регенерирано, както и с посочване на 
името и адреса на предприятието, 
което е извършило рециклирането 
или регенерирането.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на серен хексафлуорид 
във вторичните разпределителни 
устройства със средно напрежение се 
забранява от 1 януари.

Or. en
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Обосновка

Серният хексафлуорид (SF6) е парников газ със потенциал за затопляне, който е до 
22800 пъти по-голям в сравнение с въглеродния диоксид (CO2) и който се запазва в 
атмосферата в продължение на 3000 години. Понастоящем в Европа се намират в 
експлоатация почти 3 милиона разпределителни устройства със средно напрежение, 
които съдържат серен хексафлуорид. Конкурентните несъдържащи серен 
хексафлуорид алтернативи за вторични разпределителни устройства със средно 
напрежение (в интерфейса с ниско напрежение) вече се предлагат на пазара и се 
произвеждат от широк спектър от производители. Поради това емисиите на серен 
хексафлуорид следва да бъдат считани просто за проява на безотговорност.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 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, 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

Обосновка

Неотдавнашните дейности и опит, свързани със заместването на газовете в 
оборудването, което вече е в експлоатация в европейски супермаркети, показват, че 
могат да бъдат постигнати значителни и разходоефективни намаления на 
флуоровъглеводородите чрез забраната върху обслужването  и то още през 2015 г. 
Ето защо по-ранната забрана върху обслужването предоставя огромни ползи по 
отношение на околната среда и разходите. Изключването от забраната върху 
обслужването на около 80 % от системите в сектора на малките предприятия чрез 
увеличаване на прага от 5 на 40 тона еквивалент на СО2 би намалило ползите за 
околната среда със само 8 % или по-малко. Хладилното оборудване, което поддържа 
температура под -50°C , също се изключва от забраната.
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. От 1 януари 2017 г. 
флуорсъдържащите парникови газове 
с потенциал за глобално затопляне 
2150 или повече ще се използват 
единствено за обслужване или 
поддържане на хладилно оборудване, 
различно от оборудването, посочено в 
параграф 1, ако те са били 
възстановени от друго оборудване в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 с цел 
предоставяне на дерогация, по 
целесъобразност за конкретен срок, за 
определени видове употреба на серен 
хексафлуорид (SF6), ако по 
технически и икономически причини 
или причини, свързани с 
безопасността, няма други 
възможности.

Or. en
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Изменение 30

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 500 тона 
CO2 годишно.

Or. en

Изменение 31

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 намаляване на максималните 
количества, определени в приложение 
V, с оглед на развитието на пазара на 
флуоровъглеводороди и свързаните 
емисии; както и

Or. en

Изменение 32

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 
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размер на 30 евро за количество 
флуоровъглеводороди, еквивалентно 
на 1 тон CO2, за всяка част от 
квотата, която се използва или 
прехвърля. Събраните приходи се 
използват за подпомагане на 
прилагането на настоящия 
регламент и за преодоляване на 
регионалните различия по отношение 
на разходите, свързани със 
заместващите технологии, 
вследствие на климатичните условия.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията квотите за флуоровъглеводороди се запазват 
безплатно, което е в разрез с принципа „замърсителят плаща“. Ето защо се въвежда 
такса за разпределение за използването на квоти за флуоровъглеводороди в размер на 
30 евро на тон еквивалент на CO2, като този размер съответства на прогнозите при 
приемането на Директивата за схемата за търговия с емисии за средната цена за 
CO2 по време на третата фаза на схемата за търговия с емисии. Това ще осигури 
приток от приходи за компенсиране на регионалните различия в разходите, дължащи 
си на климатичните условия.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, в съответствие с член 20, за 
определяне на механизма за 
преизчисляване на референтните 
стойности в съответствие с параграф 3 и 
за изменение или допълнение на 
механизма за разпределяне на квоти, 
определен в приложение VI.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на механизма за 
преизчисляване на референтните 
стойности в съответствие с параграф 3 и 
за изменение или допълнение на 
механизма за разпределяне на квоти, 
определен в приложение VI, както и за 
уточняване на механизма за 
разпределяне на приходите в 
съответствие с параграф 5.

Or. en
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В електронния регистър се 
регистрират при поискване

Електронният регистър включва:

Or. en

Изменение 35

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 повече от един 
метричен тон или 500 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. en

Изменение 36

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, 

2. В срок до 31 март 2014 г. и всяка 
година след това всяко предприятие, 
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което унищожава повече от един 
метричен тон или 1000 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.

което унищожава повече от един 
метричен тон или 500 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.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел те създават една от 
следните системи, според случая:

За тази цел те създават система, при 
която базата данни се поддържа на 
национално равнище, за събирането на 
данни, които се документират в 
съответствие с член 5, параграф 1.

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
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2 

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 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 срок от
пет години, считано от …1. Комисията 
изготвя доклад относно делегираното 
правомощие не по-късно от девет 
месеца преди края на петгодишния 
срок. Делегирането на правомощия се 
продължава с мълчаливо съгласие за 
срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възразят срещу 
подобно продължаване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки срок.
_______________________
1 Моля, въведете датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица – ред  9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение

9а. Технически аерозоли 1 януари 2020 г.

Or. en

Обосновка

Устойчивите алтернативи са разходоефективни и водят до значителни намаления на 
емисиите на флуоровъглеводороди (~3.6 млн. тона CO2 еквивалент на година през 
2030).

Изменение 40

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 10 

Текст, предложен от Комисията

10. Домашни хладилници и фризери, 
включващи флуоровъглеводороди с 
потенциал за глобално затопляне 
(ПГЗ) от 150 или повече

1 януари 2015 г.

Изменение

10. Домашни хладилници и фризери, 
съдържащи флуоровъглеводороди 

1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение

10а. Хладилно оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове с 
потенциал за глобално затопляне 
(ПГЗ) от 2150 или повече

1 януари 2015 г.

Or. en

Обосновка

В член 11, параграф 3 се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове 
с потенциал за глобално затопляне 2150 или повече за обслужване или поддържане на 
хладилно оборудване от 2015 г. нататък. С оглед на съгласуването с тази забрана 
върху обслужването, пускането на пазара на ново хладилно оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2150 или 
повече, следва също да се забрани от същата година нататък.

Изменение 42

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10б. Стационарно хладилно 
оборудване, което съдържа 
флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2020 г.

Or. en

Обосновка

Понастоящем този сектор е отговорен за най-високия дял от емисиите на 
флуоровъглеводороди. Устойчивите алтернативи са разходоефективни и водят до 
значителни намаления на емисиите на флуоровъглеводороди (~15,3 млн. тона CO2
еквивалент на година през 2030) – това са данни, които не включват значителните 
намаления на емисиите на парникови газове от енергоспестяването. Възможно е да се 
постигне 100-процентово навлизане на устойчивите алтернативи на пазара през 2020 
г.
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Изменение 43

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10в. Мобилно хладилно оборудване, 
което е различно от риболовни кораби 
и което съдържа флуорсъдържащи 
парникови газове

1 януари 2025 г.

Or. en

Обосновка

Устойчивите алтернативи са разходоефективни и водят до значителни намаления на 
емисиите (~0,7 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030). Възможно е да се 
постигне 100-процентово навлизане на устойчивите алтернативи на пазара през или 
около 2025 г.

Изменение 44

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 11 – част първа

Текст, предложен от Комисията

11. Хладилници и 
фризери за съхранение, 
излагане или 
разпространение на 
продукти за продажба на 
дребно и услуги в 
областта на храните 
(„със стопанска цел“) —
херметично затворени 
системи 

, които съдържат 
флуоровъглеводороди с 
потенциал за глобално 
затопляне (ПГЗ) от 2500
или повече

1 януари 2017 г.

Изменение

11. Хладилници и 
фризери за съхранение, 

които съдържат 
флуоровъглеводороди с 

1 януари 2015 г.
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излагане или 
разпространение на 
продукти за продажба на 
дребно и услуги в 
областта на храните 
(„със стопанска цел“) —
херметично затворени 
системи, 

потенциал за глобално 
затопляне (ПГЗ) от 2150
или повече

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 11 – част втора

Текст, предложен от Комисията

11. Хладилници и 
фризери за съхранение, 
излагане или 
разпространение на 
продукти за продажба на 
дребно и услуги в 
областта на храните 
(„със стопанска цел“) —
херметично затворени 
системи 

, които съдържат 
флуоровъглеводороди с 
потенциал за глобално 
затопляне (ПГЗ) от 
150 или повече

1 януари 2020 г. 

Изменение

11. Хладилници и 
фризери за съхранение, 
излагане или 
разпространение на 
продукти за продажба на 
дребно и услуги в 
областта на храните 
(„със стопанска цел“) —
херметично затворени 
системи,

които съдържат 
флуоровъглеводороди  

1 януари 2018 г. 

Or. en
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Изменение 46

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 12 

Текст, предложен от Комисията

12. Мобилни климатични устройства за 
стаи (херметично затворено оборудване, 
което може да бъде премествано между 
стаите от крайния потребител), които 
съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ 
от 150 или повече

1 януари 2020 г.

Изменение

12. Мобилни климатични устройства за 
стаи (херметично затворено оборудване, 
което може да бъде премествано между 
стаите от крайния потребител), които 
съдържат флуоровъглеводороди

1 януари 2020 г.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – таблица - ред 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12а. Стационарно климатично 
оборудване, различно от 
центробежните инсталации за 
охлаждане и съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2020 г.

Or. en

Обосновка

Този сектор носи отговорност за голям дял от емисиите на флуоровъглеводороди и 
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той е най-бързо разрастващият се източник на емисии.  Устойчивите алтернативи 
са разходоефективни и водят до значителни намаления на емисиите на 
флуоровъглеводороди (~29 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030). Възможно 
е да се постигне 100-процентово навлизане на устойчивите алтернативи на пазара 
през или около 2020 г.

Изменение 48

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12б. Центробежни инсталации за 
охлаждане, които съдържат 
флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2027 г.

Or. en

Обосновка

Устойчивите алтернативи са разходоефективни и ще доведат до значителни 
намаления на емисиите (~9 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030). Възможно 
е да се постигне 100-процентово навлизане на устойчивите алтернативи на пазара 
през 2027 г.

Изменение 49

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 12 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12в. Климатично оборудване в 
товарни кораби, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2020 г.

Or. en
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Обосновка

Устойчивите алтернативи са разходоефективни и ще доведат до значителни 
намаления на емисиите (~232 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030). 
Възможно е да се постигне 100-процентово навлизане на устойчивите алтернативи 
на пазара през 2020 г.

Изменение 50

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ – таблица - ред 12 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12г. Пяна, съдържаща 
флуорсъдържащи парникови газове

1 януари 2015 г.

Or. en

Обосновка

Пяната може да има дълъг жизнен цикъл, достигащ 50 години. Освен това разходите 
за възстановяване на газове от пяна, които се разпръскват във въздуха, са високи. 
Ето защо липсата на намеса от страна на публичните органи сега би довела до по-
високи емисии през идните десетилетия. Устойчивите алтернативи са 
разходоефективни и водят до значителни намаления на емисиите на 
флуоровъглеводороди (~3,9 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030). Възможно 
е да се постигне 100-процентово навлизане на устойчивите алтернативи на пазара 
през 2015 г.

Изменение 51

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималното количество, посочено в 
член 13, параграф 1, се изчислява чрез 
прилагането на следните проценти 
спрямо средната годишна стойност на 
общото количество, произведено и 

Максималното количество, посочено в 
член 13, параграф 1, се изчислява чрез 
прилагането на следните проценти 
спрямо средната годишна стойност на 
общото количество, произведено и 
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внесено в Съюза за периода от 2008 г.
до 2011 г.:

внесено в Съюза за периода от 2009 г.
до 2012 г.:

Or. en

Обосновка

Данните за 2012 г. ще бъдат готови скоро и следователно тези най-нови данни следва 
да се използват за изчисляване на базовия вариант, т.е. като се вземе предвид 
средната стойност за периода 2009—2012 г.

Изменение 52

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V – таблица - ред 2 

Текст, предложен от Комисията

2016–17 г. 93 %

Изменение

2016–17 г. 83 %

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V – таблица - ред 5 

Текст, предложен от Комисията

2024–26 г. 31 %

Изменение

2024–26 г. 25 %

Or. en

Обосновка

В резолюцията си от 14 септември 2011 г. ЕП призова за „бързо намаляване на 
производството и потреблението на HFC“ в рамките на ЕС. Настоящият график за 
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постепенно намаляване е необходимо да бъде по-строг, за да се осигури технически 
осъществим и разходоефективен преход към устойчиви алтернативи и да се избегне 
прекомерното разпределяне на флуоровъглеводороди. Европейската комисия 
представи предложението за графика за постепенно намаляване, без да вземе предвид 
забраната върху обслужването, предвидена в член 11. Забраната върху обслужването 
ще доведе до значително по-ограничено търсене на флуоровъглеводороди и поради 
това мерките за постепенно намаляване, по-специално преди 2018 г. и след 2023 г., 
следва да бъдат по-амбициозни.

Изменение 54

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V – таблица - ред 6 

Текст, предложен от Комисията

2027–29 г. 24 %

Изменение

2027–29 г. 19 %

Or. en

Обосновка

В резолюцията си от 14 септември 2011 г. Европейският парламент призова за „бързо 
намаляване на производството и потреблението на HFC“ в рамките на ЕС. 
Настоящият график за постепенно намаляване е необходимо да бъде по-строг, за да 
се осигури технически осъществим и разходоефективен преход към устойчиви 
алтернативи и да се избегне прекомерното разпределяне на флуоровъглеводороди. 
Комисията представи предложението за графика за постепенно намаляване, без да 
вземе предвид забраната върху обслужването, предвидена в член 11. Забраната върху 
обслужването ще доведе до значително по-ограничено търсене на 
флуоровъглеводороди и поради това мерките за постепенно намаляване, по-специално 
преди 2018 г. и след 2023 г., следва да бъдат по-амбициозни.

Изменение 55

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V – таблица - ред 7 

Текст, предложен от Комисията

2030 г. 21 %
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Изменение

2030 г. 16 %

Or. en

Обосновка

В резолюцията си от 14 септември 2011 г. Европейският парламент призова за „бързо 
намаляване на производството и потреблението на HFC“ в рамките на ЕС. 
Настоящият график за постепенно намаляване е необходимо да бъде по-строг, за да 
се осигури технически осъществим и разходоефективен преход към устойчиви 
алтернативи и да се избегне прекомерното разпределяне на флуоровъглеводороди. 
Комисията представи предложението за графика за постепенно намаляване, без да 
вземе предвид забраната върху обслужването, предвидена в член 11. Забраната върху 
обслужването ще доведе до значително по-ограничено търсене на 
флуоровъглеводороди и поради това мерките за постепенно намаляване, по-специално 
преди 2018 г. и след 2023 г., следва да бъдат по-амбициозни.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ

Протоколът от Монреал, считан за най-успешното международно екологично 
споразумение, е постигнал постепенно извеждане от експлоатациа и намаляване на 
повечето вещества, нарушаващи озоновия слой, включително хлорофлуоровъглеродите 
(CFC) и хидрофлуорохлоровъглеродите (HCFC). В последно време 
флуоровъглеводороди (HFC) са започнали да играят роля на заместители на 
хлорофлуоровъглеродите (CFC) и хидрофлуорохлоровъглеродите (HCFC), но те са 
активни спрямо климата. В допълнение към това, други флуорирани парникови газове 
(F-газове), включително перфлуоровъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6), имат 
потенциал за глобално затопляне (GWP), който може да бъде до 23 000 пъти по-голям в 
сравнение с този на въглеродния диоксид и който може да остане в атмосферата за 
няколко хилядолетия. Необходими са действия.

Европейският съюз (ЕС) е призовал за намаляване на емисиите на парникови газове с 
80-95% до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Съгласно разработената от 
Европейската комисия Пътна карта на ЕС за икономика с ниска въглеродна 
интензивност, за да бъде достигната тази цел, в срок до 2030 г. трябва да бъдат 
намалени със 72-75% емисиите на газове, различни от CO2 (тук се включват 
флуорсъдържащите парникови газове). Но докато емисиите на парникови газова са 
били намалени, емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в ЕС са се увеличили с 
60% от 1990 г. насам. Съдържащите флуоровъглеводороди продукти и оборудване 
могат да има дълъг жизнен цикъл, достигащ 50 години. Поради това е необходимо 
допълнително законодателство за предотвратяване на нарастването на емисиите за 
десетилетия напред.

За щастие вече се срещат на пазара и се използват алтернативи с устойчив характер и с 
доказана безопасност, разходна ефективност и енергийна ефективност. Тези устойчиви 
алтернативи могат да заместят почти цялото ново оборудване, съдържащо 
флуоровъглеводороди, и в настоящия момент и в близкото бъдеще. Постепенното 
извеждане на флуоровъглеводородите от експлоатация ще засили устойчивия растеж, 
ще даде тласък на новаторството и ще възнаграждава предприятията от ЕС, които са 
инвестирали в екологосъобразни (зелени) технологии. Датският опит е идеалният 
пример за това. Преди десет години в Дания бяха насърчени забрани за използването на 
флуорсъдържащи парникови газови, което даде стимул на инвестициите и иновациите 
и донесе ползи за множество малки и средни предприятия, които сега са 
усъвършенствали своите технологии и тяхното присъствие се усеща и извън границите 
на Дания. Чрез своята амбициозна водеща позиция Европейският съюз може да 
съхрани своята конкурентоспосбност в областта на иновационната технология за 
замразяване, охлаждане и отопление в съответствие с отговорно отношение към 
околната среда.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът подкрепя множество елементи от предложението на Комисията. 
Определянето на пределни стойности на флуоровъглеводородите, които могат да бъдат 
пуснати на пазара (постепенно намаляване), е стъпка в правилната посока, както са и 
забраните в херметично затворено и предварително заредено оборудване, необходимо 
за техния превоз. Важно е обучението и сертифицирането на алтернативи с устойчив 
характер. Забраната върху сервизното обслужване и поддръжка на хладилно 
оборудване, съдържащо флуоровъглеводороди и смеси със силно въздействие върху 
климата, ще доведе до намаляване на емисиите и до енергоспестяване. В допълнение 
към това, докладчикът подкрепя забраната за използване на флуоровъглеводороди в 
определени видове оборудване, като например в битови хладилници и фризери, за 
които понастоящем на пазара се намират по-малко вредни алтернативи. Но като цяло 
предложението би могло да направи повече за подпомагане на устойчивите 
алтернативи и на малките европейски предприятия, които ги произвеждат. Поради това 
докладчикът счита, че предложението на Комисията може да бъде подобрено в няколко 
насоки, които се описват по-долу.

Пускане на пазара, забрани и забрани за използване

В Европа в настоящия момент вече съществуват устойчиви алтернативи за 
оборудването, съдържащо флуоровъглеводороди. Докладчикът счита, че забраните за 
пускане на пазара са уместни, когато устойчивите алтернативи могат да задоволят 
търсенето на ново оборудване в определен подотрасъл. Забраните за пускане на пазара 
също така помагат за предотвратяване на употребата на флуоровъглеводороди в 
отрасли, в които са налице естествени хладилни агенти, като по този начин се 
гарантира разходната ефективност на намаляването на обема и се съхраняват 
ограничените квоти за флуоровъглеводороди за отрасли, които се нуждаят от тях. В 
допълнение към това, забраните за пускане на пазара и забраните за ползване дават 
ясни сигнали, изисквани от по-малките европейски предприятия, които произвеждат 
устойчиви алтернативи, и осигуряват прозрачен, стабилен и предсказуем 
инвестиционен климат.

Следователно докладчикът въвежда забрани за пускане на пазара и забрани за 
ползване, когато темпът на проникване на устойчивите алтернативи може да достигне 
100-процентно пазарно проникване1 или почти 100-процентно проникване, и по-
конкретно:

                                               
1 Темпът на проникване се определя като максималният пазарен потенциал за възможности за 
намаляване, който да дава възможност за замяна на нови продукти или оборудване, съдържащи 
флуоровъглеводороди, в даден отрасъл. Темп на проникване от 100 процента през 2015 г. означава, че 
100% от новите пуснати в експлоатация единици, съдържащи флуоровъглеводороди, могат да бъдат 
заместени с оборудване или продукти, използващи различни технологии.
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 Пяна: Забрана за пускане на пазара през 2015 г. Пяната може да има дълъг 
жизнен цикъл, достигащ 50 години. Освен това разходите за възстановяване на 
газове от пяна, които се разпръскват във въздуха, са високи. Ето защо липсата на 
намеса от страна на публичните органи сега  би довела до по-високи емисии 
през идните десетилетия. Устойчивите алтернативи са разходоефективни и 
водят до значителни намаления на емисиите на флуоровъглеводороди (~3,9 млн. 
тона CO2 еквивалент на година през 2030).

 Технически аерозоли: Забрана за пускане на пазара през 2020 г. Устойчивите 
алтернативи са разходоефективни и водят до значителни намаления на емисиите 
на флуоровъглеводороди (~3.6 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030).

 Хладилно дело: Забрана за пускане на пазара през 2020 г. за стационарно 
хладилно оборудване. Понастоящем този сектор е отговорен за най-високия дял 
от емисиите на флуоровъглеводороди. Устойчивите алтернативи са 
разходоефективни и водят до значителни намаления на емисиите на 
флуоровъглеводороди (~15,3 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030) –
това са данни, които не включват значителните намаления на емисиите на 
парникови газове от енергоспестяването. Забрана за пускане на пазара през 2025 
г. за мобилно хладилно оборудване, с изключение на риболовни кораби. 
Устойчивите алтернативи са разходоефективни и водят до значителни 
намаления на емисиите (~0,7 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030).

 Климатични инсталации: Въвеждане през 2020 г. на забрана за пускане на пазара 
на стационарното климатично оборудване и товарните кораби.  Този сектор носи 
отговорност за голям дял от емисиите на флуоровъглеводороди и той е най-
бързо разрастващият се източник на емисии.  Устойчивите алтернативи са 
разходоефективни и водят до значителни намаления на емисиите на 
флуоровъглеводороди (~29 млн. тона CO2 еквивалент на година през 2030). 
Въвеждане през 2027 г. на забрана за пускане на пазара на центробежни 
инсталации за охлаждане. Устойчивите алтернативи са разходоефективни и ще 
доведат до значителни намаления на емисиите (~9 млн. тона CO2 еквивалент на 
година през 2030).

Освен това докладчикът предвижда въвеждането на забрана през 2020 г. върху 
използването на хексафлуорид (SF6) като изолатор и превключвател  в 
разпределителните устройства със средно напрежение. Хексафлуоридът (SF6) е 
парников газ със потенциал за затопляне, който е до 22800 пъти по-голям в сравнение с 
въглеродния диоксид (CO2), и се запазва в атмосферата в продължение на 3000 години. 
На пазара вече има конкурентоспособни алтернативи, които не съдържат 
хексафлуорид, и поради това всякакви емисии на хексафлуорид следва да се считат за 
недвусмислена проява на безотговорност.

Постепенно намаляване
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В резолюцията на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно всеобхватен 
подход към антропогенните емисии на газове, различни от CO2, които оказват 
въздействие върху климата, се призовава настоятелно за „бързо намаляване на 
производството и потреблението на HFC“ в рамките на Европейския съюз. Това не само 
ще стимулира внедряването на алтернативи още преди въвеждането на забраните за 
пускане на пазара и забраните за използване, но ще насърчи и въвеждането на по-
строги системи и ще възнагради регенерирането и рециклирането.

Ето защо докладчикът въвежда мерки, предназначени да премахнат прекомерното 
разпределение на флуоровъглеводороди и да осигурят технически осъществим и 
разходоефективен график за постепенно намаляване, по-конкретно:

 По-строг график за постепенно намаляване: Настоящият график за постепенно 
намаляване е необходимо да бъде по-строг, за да се осигури технически 
осъществим и разходоефективен преход към устойчиви алтернативи. Комисията 
представи предложението за графика за постепенно намаляване, без да вземе 
предвид забраната върху обслужването, предвидена в член 11. Забраната върху 
обслужването ще доведе до значително по-ограничено търсене на 
флуоровъглеводороди и поради това мерките за постепенно намаляване, по-
специално преди 2018 г. и след 2023 г., следва да бъдат по-амбициозни.

 Такса за разпределение: Въвежда се такса за разпределение за използването на 
квоти за флуоровъглеводороди в размер на 30 евро на тон еквивалент на CO2, 
като този размер съответства на прогнозите при приемането на Директивата за 
схемата за търговия с емисии за средната цена за CO2 по време на третата фаза 
на схемата за търговия с емисии. Това ще осигури приток от приходи за 
компенсиране на регионалните различия в разходите, дължащи се на 
климатичните условия.

 Корекция на базовия вариант: Базовият вариант на графика за постепенно 
намаляване съгласно предложението на Комисията се основава на средната 
годишна стойност на общото количество, произведено и внесено в ЕС през 
периода от 2008 г. до 2011 г. Тъй като данните за 2012 г. ще бъдат готови скоро, 
за изчисляване на базовия вариант следва да се използват най-новите данни, т.е. 
като се взема предвид средната стойност за периода 2009—2012 г.

Забрана върху емисиите на странични продукти

Предложението на Комисията би могло неволно да увеличи емисиите на 
флуорсъдържащи парникови газове на световно равнище и допълнително да затрудни 
постигнатия напредък на международно равнище, ако не се предвидят съдържателни 
мерки по отношение на емисиите на странични продукти. Причината за това е, че 
флуоровъглеводородите в много случаи се произвеждат в трети държави, в които няма 
ограничения върху емисиите на странични продукти (напр. емисии на трифлуорометан 
(HFC-23)) или стриктни задължения за намаляване на емисиите на парникови газове. 
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Ето защо докладчикът въвежда забрана върху пускането на пазара на който и да е 
флуорсъдържащ парников газ, включен в списъците в приложения I и II, освен ако 
емисиите на странични продукти, отделени по време на производствения процес, бъдат 
унищожени. С оглед на вертикалната интеграция и ограничения брой производители в 
този сектор прилагането не би следвало да представлява проблем.

Ограничаване и възстановяване

Необходимо е да се въведат ясни задължения, свързани с ограничаването и 
възстановяването, за да се преодолеят досега наблюдаваните ниски равнища на 
спазване на изискванията и неефективност на разходите.

Ето защо докладчикът въвежда изменения за ограничаване на течовете и насърчаване 
на възстановяването, по-конкретно:

 Забрана върху обслужването: Предложението за забрана на обслужването и 
поддръжката на съществуващото хладилно оборудване, съдържащо 
флуоровъглеводороди с висок потенциал за глобално затопляне, следва да се 
подобри. Неотдавнашните дейности и опит, свързани със заместването на 
газовете в оборудването, което вече е в експлоатация, в европейски 
супермаркети показват, че могат да бъдат постигнати значителни и 
разходоефективни намаления на флуоровъглеводородите чрез тази мярка и то 
още през 2015 г. Ето защо по-ранната забрана върху обслужването предоставя 
огромни ползи по отношение на околната среда и разходите. Изключването от 
забраната върху обслужването на около 80 % от системите в сектора на малките 
предприятия чрез увеличаване на прага от 5 на 40 тона еквивалент на СО2 би 
намалило ползите за околната среда със само 8 % или по-малко. Хладилното 
оборудване, което поддържа температура под -50°C , също се изключва от 
забраната. В тези сектори използването на възстановени флуоровъглеводороди с 
висок потенциал за глобално затопляне ще продължи да бъде разрешено с цел да 
се насърчава рециклирането.

 Схеми за възстановяване: С цел да се гарантира възстановяването и да се 
насърчава отговорността на производителите, във всички държави членки 
следва да се създадат схеми за възстановяване с оглед на рециклирането, 
регенерирането или унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове.

 Минимални предпазни мерки: От операторите следва да се изисква да 
предприемат минимални предпазни мерки за предотвратяване на течове преди 
тяхната поява въз основа на най-добрата промишлена практика и опита в 
държавите членки.

 Максимален дебит на изтичане: За всеки вид оборудване следва да се установи 
максимален дебит на изтичане, с цел да се подобри спазването и прилагането на 
изискванията, въз основа на най-добрите промишлени практики, опита в 
държавите членки и международните и европейските стандарти.
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 Разширяване на обхвата: Добавянето в обхвата на задълженията за ограничаване 
на всички видове мобилно оборудване е разходоефективно и води до значителни 
намаления на емисиите (~2.4 млн. тона CO2 еквивалент на година).


