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КРАТКА ОБОСНОВКА 

1. Въведение 

 

Предложението на Комисията относно флуорсъдържащите парникови газове има за цел 

да замени Регламент (ЕО) № 842/2006, за да се гарантира действителното намаляване 

на емисиите на парникови газове с 80 до 95 % до 2050 г., в сравнение с равнищата от 

1990 г., и съответно да се ограничи изменението на климата. Това ограничаване 

съответства на целите, препоръчани от Европейския парламент и от Европейския съвет 

в контекста на международните споразумения от Копенхаген и Канкун. 

 

В допълнение към мерките за ограничаване и депониране в края на жизнения цикъл на 

флуорсъдържащите газове, както и забраните за пускането на пазара, които се 

съдържат в предходния регламент, новият регламент предлага постепенно 

ограничаване на пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове с 

потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) чрез разпределянето на квоти и включва 

допълнителни забрани относно пускането на пазара на оборудване, съдържащо 

флуоросъдържащи парникови газове. 

 

2. „Транспортно“ измерение на предложението 

 

От една страна, предложението на Комисията разширява обхвата на предходния 

регламент, като разширява мерките за ограничаване, а именно предотвратяването на 

емисиите, проверките за течове, системите за засичане на течове, воденето на 

документация, а също така и мерките относно предварителното зареждане на 

оборудване за хладилни камиони и ремаркета.  

 

От друга страна, предложението предвижда ограничаване на пускането на пазара за 

продажба на газове HFC–134, HFC–125 и HFC–143a, които широко се използват в 

транспортния сектор като хладилни агенти в чист вид или в смес (например R-404A), 

както и забрана за използването на същите вещества с цел обслужване или поддържане. 

 

3. Бележки на докладчика 

 

В резолюцията си от 14 септември 2011 г. Европейският парламент приканва 

Комисията да изготви предложения, целящи именно бързото намаляване на 

производството и потреблението на флуоровъглеводороди за различни продукти и 

приложения. 

 

Докладчикът е на мнение, че предложението на Комисията изпълнява тази цел. При все 

това докладчикът счита, че обхватът би могъл да бъде разширен, при условие че се 

положат усилия да се гарантира, че прилагането на регламента е осъществимо.  

 

Що се отнася до проверките за течове, предложението обхваща една ограничена част от 

транспортния сектор, като е насочено единствено към камионите с маса над 3,5 тона и 

хладилните ремаркета.  Докладчикът е на мнение, че изключването на камионите с 

маса под 3,5 тона и хладилните ремаркета и контейнери от обхвата не е уместно, 
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предвид броя на превозните средства и контейнери от този тип, участващи в пътното 

движение в Съюза. В допълнение към това, ограниченият обхват би могъл да се окаже 

дискриминационен в рамките на един и същи сектор.  

 

Докладчикът счита също така, че секторите на железопътния и морския транспорт 

следва да допринесат за намаляването на употребата на флуорсъдържащите парникови 

газове. При все това, като се имат предвид особеностите на морския сектор, и по-

специално трансграничните аспекти, този сектор следва да е предмет на специални 

законодателни актове, както предлага Комисията. 

 

По отношение на климатичните системи на превозните средства с маса над 3,5 тона 

докладчикът изразява съжаление във връзка с липсата на доклад за преглед на 

Директива 2006/40/ЕО относно емисиите на климатични системи в моторни превозни 

средства (МПС), чието публикуване беше предвидено през юли 2011 г., и призовава 

Комисията да обмисли възможността за преглед на посочената директива, с цел в 

обхвата й да бъдат включени превозните средства с маса над 3,5 тона. 

 

При все че е желателно обхватът на регламента да се разшири в областта на проверките 

за течове, докладчикът счита, че ограничаването на използването на флуорсъдържащи 

парникови газове за обслужване или поддръжка от 2020 г. нататък не е уместно за 

транспортния сектор, тъй като ще доведе до твърде високи разходи за предприятията, 

принудени да подменят или променят своето оборудване преди края на жизнения му 

цикъл, без това да гарантира значителни ползи за околната среда. Други мерки също 

изглеждат твърде малко приложими спрямо транспортния сектор, като например 

разпоредбите във връзка с предварителното зареждане или воденето на документация. 

 

По отношение на доставките на алтернативни газове транспортният сектор сигнализира 

през 2012 г. за проблеми, свързани с определени газове, които забавиха прилагането на 

Директивата за МПС. Що се отнася до смесите на флуорсъдържащи газове с по-малък 

потенциал за глобално затопляне, разглеждани като решение в краткосрочен или 

средносрочен план, те са понастоящем в процес на разработка. Поради това 

докладчикът призовава за по-гъвкав график през първите години от прилагането, както 

и за оценка на регламента в края на периода с цел коригиране на графика, ако това е 

необходимо. 

 

И накрая, следва също така да се разгледат аспектите относно безопасността на 

алтернативните газове, както и техните енергийни характеристики. Някои 

алтернативни газове са запалими и биха могли да представляват допълнителен риск 

при пътнотранспортно произшествие. По отношение на енергийните характеристики те 

следва да бъдат най-малкото равностойни на характеристиките на понастоящем 

използваните газове, така че да не водят до освобождаване на CO2, свързано с 

повишеното потребление на превозните средства. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 



 

AD\937782BG.doc 5/35 PE504.125v02-00 

 BG 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В Доклад на Комисията относно 

прилагането, действието и 

адекватността на Регламент (ЕО) № 

842/2006 се стига до заключението, че 

действащите мерки за ограничаване, 

ако бъдат изцяло приложени, имат 

потенциал за намаляване на емисиите 

на флуорсъдържащи парникови газове. 

Затова тези мерки следва да продължат 

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. 

(3) В Доклад на Комисията относно 

прилагането, действието и 

адекватността на Регламент (ЕО) 

№ 842/2006 се стига до заключението, 

че съществуващите разпоредби на 

регламента, ако бъдат изцяло 

приложени, в съчетание с Директива 

2006/40/ЕО относно емисиите на 

климатични системи в моторни 

превозни средства (Директивата за 

МПС), биха могли да позволят 

стабилизиране до 2050 г. на емисиите 

на флуорсъдържащи парникови газове 

на ЕС-27 на настоящето им равнище. 

Затова тези мерки следва да продължат 

да бъдат прилагани, както и пояснени 

въз основа на опита, придобит при 

изпълнението им. При все това, с оглед 

на ограничаването на емисиите с 80 

до 95 % до 2050 г., следва да бъдат 

предприети нови действия, 

предлагащи добро съотношение 

между разходи и ефективност. По 

отношение на ограничаването и 

възстановяването, измежду 

различните възможности за 

допълнително намаляване на 

емисиите на флуорсъдържащи 

парникови газове беше предвидено 

разширяването на обхвата с 

хладилните системи на пътни 

превозни средства като камиони и 

ремаркета. 

 _______________ 

 1ОВ L 161, 14.6.2006 г., стp. 12 
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Обосновка 

Изменението има за цел уточняване и изясняване на заключенията от доклада за 

прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В доклада на Комисията също така 

се стига до заключението, че може да се 

направи повече за намаляване на 

емисиите на флуорсъдържащи 

парникови газове в ЕС, по-специално 

чрез избягване на употребата на тези 

газове, когато са налице безопасни и 

енергийно ефективни алтернативни 

технологии , които не оказват 

въздействие върху климата или то е по-

малко. Намалението на емисиите до 

2030 г. с до две трети от нивото им през 

2010 г. е разходоефективно, тъй като 

съществуват доказани и изпитани 

алтернативи в много отрасли. 

(4) В доклада на Комисията също така 

се стига до заключението, че може да се 

направи повече за намаляване на 

емисиите на флуорсъдържащи 

парникови газове в ЕС, по-специално 

чрез избягване на употребата на тези 

газове, когато са налице безопасни и 

енергийно ефективни алтернативни 

технологии , които не оказват 

въздействие върху климата или то е по-

малко. Като се има предвид 

наличието на доказани и изпитани 

алтернативи в много сектори, 
намалението на емисиите до 2030 г. с до 

две трети от нивото им през 2010 г. 

може да бъде осъществено по 

ефикасен начин и на разумна цена. 

Обосновка 

Изменението има за цел постигането на яснота. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) За да се наблюдава напредъкът 

във връзка с постигането на целите 

относно намаляването на 

употребата на флуорсъдържащи 

парникови газове, желателно е да се 

осигури пълнота при събиране на 
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данните. Следователно 

задължението да се създаде и 

поддържа регистър за оборудването, 

което съдържа такива газове, следва 

да обхваща и електрическата 

комутационна апаратура, както и 

друго оборудване, включено в обхвата 

на настоящия регламент. 

Обосновка 

По-целесъобразно е необходимостта за създаване на регистрите да се разгледа в 

специално съображение. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Като се има предвид, че съществуват 

подходящи алтернативи, действащата 

понастоящем забрана за употреба на 

серен хексафлуорид в операции по 

отливане на форми с магнезий и 

рециклиране на сплави, получени по 

този начин, следва да обхване и 

съоръжения, които използват по-малко 

от 850 kg годишно. По подобен начин, с 

подходящ преходен период, употребата 

на хладилни агенти с много висок 

потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) 

за сервизно обслужване или поддръжка 

на хладилно оборудване с количество за 

зареждане, равняващо се на 5 тона CO2 

еквивалент или повече, следва да бъде 

забранена. 

(7) Като се има предвид, че съществуват 

подходящи алтернативи, действащата 

понастоящем забрана за употреба на 

серен хексафлуорид в операции по 

отливане на форми с магнезий и 

рециклиране на сплави, получени по 

този начин, следва да обхване и 

съоръжения, които използват по-малко 

от 850 kg годишно. По подобен начин, с 

подходящ преходен период, употребата 

на хладилни агенти с потенциал за 

глобално затопляне (ПГЗ), надвишаващ 

2500, за сервизно обслужване или 

поддръжка на хладилно оборудване, 

предназначено да поддържа 

температура от –50 °C или повече, и 
с количество за зареждане, равняващо 

се на 50 тона CO2 еквивалент или 

повече, следва да бъде забранена. До 1 

януари 2030 г. забраната не се прилага 

за възстановени, рециклирани или 

регенерирани флуорсъдържащи 

парникови газове с ПГЗ 2500 или 

повече, използвани за поддръжката 

или сервизното обслужване на 
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съществуващо хладилно оборудване, 

ако те са били възстановени от 

такова оборудване. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Комисията следва непрекъснато да 

наблюдава последиците от 

намаляването на пускането на пазара на 

флуоровъглеводороди, включително 

последиците от намаляването на 

доставките за устройства, при които 

употребата на флуоровъглеводороди би 

довела до по-ниски емисии през 

жизнения цикъл, отколкото при 

използване на алтернативни технологии. 

Наблюдението следва да осигури 

ранното установяване на проблеми, 

свързани със здравето или 

безопасността, поради отрицателното 

въздействие върху наличието на 

лекарствени продукти. Следва да се 

извърши своевременен цялостен 

преглед преди 2030 г., за да бъдат 

адаптирани разпоредбите на настоящия 

регламент с оглед на неговото 

изпълнение и на развитието, и да се 

приемат, ако е необходимо, 

допълнителни мерки за намаляване на 

емисиите. 

(18) Комисията следва непрекъснато да 

наблюдава последиците от 

намаляването на пускането на пазара на 

флуоровъглеводороди, включително 

последиците от намаляването на 

доставките за устройства, при които 

употребата на флуоровъглеводороди би 

довела до по-ниски емисии през 

жизнения цикъл, отколкото при 

използване на алтернативни технологии. 

Наблюдението следва да осигури 

ранното установяване на проблеми, 

свързани със здравето или 

безопасността, поради отрицателното 

въздействие върху наличието на 

лекарствени продукти. Следва да се 

извърши своевременен цялостен 

преглед след първите пет години на 

прилагане, за да бъдат адаптирани 

разпоредбите на настоящия регламент с 

оглед на неговото изпълнение и на 

развитието, и да се приемат, ако е 

необходимо, допълнителни мерки за 

намаляване на емисиите. Такъв преглед 

се извършва на всеки пет години. 

Обосновка 

За да се осигури оптималното прилагане на регламента, както и подходящото му 

адаптиране, на всеки пет години следва да се извършва изчерпателен преглед. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1 а 

 Обхват 

 1. Настоящият регламент се прилага 

във връзка с използването на 

флуорсъдържащи парникови газове в 

ЕС с изключение на случаите, 

посочени в параграф 2. 

 2. Настоящият регламент не се 

прилага по отношение на 

използването на флуорсъдържащи 

парникови газове за здравни цели, 

производство, пренос и разпределение 

на електрическа енергия, приложения 

за въздушното пространство и 

производство на промишлени газове. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „флуорсъдържащи парникови 

газове“ означава флуоровъглеводороди 

(HFC), перфлуоровъглероди (PFC) и 

серен хексафлуорид (SF6), и други 

парникови газове, които съдържат 

флуор, изброени в приложение I, 

независимо дали съществуват 

самостоятелно или в смес; 

(1) „флуорсъдържащи парникови 

газове“ означава флуоровъглеводороди 

(HFC), перфлуоровъглероди (PFC) и 

серен хексафлуорид (SF6), и други 

парникови газове, които съдържат 

флуор, изброени в приложение I, или 

смеси, които съдържат някое от 

тези вещества; 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1 a) „флуоровъглеводороди (HFC)“ 

означава веществата, изброени в 

раздел 1 от приложение I, или смеси, 

които съдържат някое от тези 

вещества; 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1 б) „перфлуоровъглероди (PFC)“ 

означава веществата, изброени в 

раздел 2 от приложение I, или смеси, 

които съдържат някое от тези 

вещества; 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1 в) „серен хексафлуорид (SF6)“ 

означава веществото, посочено в 

раздел 3 от приложение I, или смеси, 

които съдържат това вещество; 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „оператор“ означава физическо или 

юридическо лице, собственик на 

оборудването и системите, обхванати от 

настоящия регламент и упражняващо 

фактическа власт над техническото 

им функциониране; 

(4) „оператор“ означава физическо или 

юридическо лице, упражняващо 

фактическа власт над техническото 

функциониране на оборудването и 

системите, обхванати от настоящия 

регламент; 

Обосновка 

Двойното обвързване с условия на настоящото определение въвежда правна 

несигурност, що се отнася до прилагането на регламента в транспортния сектор. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При установяване на теч на тези газове, 

операторите следва да гарантират, че 

повредата в оборудването е отстранена 

без необосоновано забавяне. 

При установяване на теч на тези газове 

операторите следва да гарантират, че 

повредата в оборудването е отстранена 

без необосновано забавяне и преди 

всяко по-нататъшно използване на 

оборудването. 

Обосновка 

Следва да се поясни, че в случай на теч на газ оборудването трябва да бъде поправено 

преди по-нататъшното използване. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 – алинея 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) доставка или получаване на г) доставка или получаване на 
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флуорсъдържащи парникови газове за 

изпълнение на дейностите, посочени в 

букви а), б) и в). 

флуорсъдържащи парникови газове за 

изпълнение на дейностите, посочени в 

букви а), б) и в). Това не включва 

доставка и получаване на затворени 

контейнери. 

Обосновка 

Когато се извършват доставка и получаване на затворени контейнери, няма директен 

контакт с флуорсъдържащи парникови газове, което означава, че не е необходимо 

тези дейности да се сертифицират. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Операторите на оборудване, което 

включва флуорсъдържащи парникови 

газове с потенциал за глобално 

затопляне, еквивалентен на 5 тона CO2, 

които не се съдържат в пяна, 

гарантират, че оборудването се 

проверява за течове. Въпреки това, 

оборудването с херметически затворени 

системи, които са етикетирани като 

такива, включващо флуорсъдържащи 

парникови газове с потенциал за 

глобално затопляне еквивалентен на по-

малко от 10 тона CO2, не подлежи на 

проверки за течове съгласно настоящия 

член. 

(Не се отнася до българския текст.) 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Проверките съгласно параграф 1 се (Не се отнася до българския текст.) 
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извършват със следната честота: 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Когато по отношение на системите за 

противопожарна защита, както е 

посочено в параграф 1, буква г), е 

налице режим на инспектиране, който 

отговаря на стандартите ISO 14520 или 

EN 15004, и противопожарната система 

се проверява толкова често, колкото се 

изисква в съответствие с параграф 2, се 

счита, че тези инспекции изпълняват 

задълженията, предвидени в параграф 1. 

(Не се отнася до българския текст.) 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове, в съответствие с член 20, за 

определяне на изискванията за проверки 

за течове, които следва да бъдат 

провеждани в съответствие с параграф 1 

от настоящия член за всеки тип 

оборудване по посочения параграф, за 

установяване на тези части на 

оборудването, които е най-вероятно да 

протекат, и за изменение на списъка на 

оборудването по параграф 1 от 

настоящия член, за да се включат и 

други типове оборудване с оглед на 

пазарните тенденции и напредъка в 

технологиите. 

(Не се отнася до българския текст.) 
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Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият параграф се прилага за 

операторите на електрическа 

комутационна апаратура, която съдържа 

серен хексафлуорид, и за операторите 

на оборудването, посочено в член 3, 

параграф 2. 

Настоящият параграф се прилага за 

операторите на електрическа 

комутационна апаратура, която съдържа 

серен хексафлуорид, и за операторите 

на оборудването, посочено в член 3, 

параграф 2, букви б) и в). 

Обосновка 

Административната тежест, свързана с воденето на документация, не е обоснована 

в случая на ежегодни проверки. По-подходящо е да се установи система за докладване 

от страна на лицата, които проверяват за течове. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Лицата, които проверяват за 

течове на оборудването, обхванато 

от член 3, параграф 2, буква а), 

съставят за всяка проверка формуляр 

за контрол, съдържащ следните 

сведения: 

 а) тип на провереното оборудване, 

неговата товароносимост, вид на 

заредените парникови газове и дата 

на пускане в експлоатация; 

 б) вид на проверката, на която е 

подложено оборудването, и дата, на 

която е била извършена; 

 в) вид на установените повреди, ако 

има такива; 

 г) количества добавени 

флуорсъдържащи парникови газове и 

вид на използвания газ; 
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 д) количеството възстановени 

флуорсъдържащи парникови газове; 

 е) дали оборудването е било изведено 

от експлоатация;  

 ж) името на оператора и, по 

отношение на оборудването, посочено 

в член 3, параграф 1, буква д), 

идентификационен номер на 

превозното средство или контейнера. 

 Лицата, които проверяват за течове, 

водят документация, включваща 

сведенията, изброени в алинея 1, и 

предоставят на оператора копие от 

формуляра за контрол. 

 Операторите на оборудване, 

съдържащо посочените в член 3, 

параграф 2, буква а) парникови газове, 

съхраняват всички формуляри за 

контрол през цялата 

продължителност на жизнения 

цикъл на оборудването. 

Обосновка 

Целесъобразно е да се приеме ефикасна система за докладване по отношение на 

ежегодните проверки. Ефикасността следва да се увеличи посредством воденето на 

документация от страна на лицата, извършващи контрола. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) лица, които зареждат с 

флуоровъглеводороди оборудването, 

изброено в член 12, параграф 1; 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. Забраната в параграф 1 не се 

прилага за следните сектори на 

приложение: 

 - приложения в сектора на 

здравеопазването (включително по-

специално медицински и 

фармацевтични приложения); 

 - авиокосмически приложения 

(включително по-специално 

пожарогасителни системи и 

пожарогасители в самолети); 

 - приложения за производство, пренос 

и разпределение на електрическа 

енергия; 

 - криогенни приложения; 

 - производство на промишлени газове. 

 

 

Изменение  22 

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 

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 

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, 
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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 причини, свързани с безопасността. 

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  23 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3 a. Преди да приеме делегиран акт 

съгласно предходния параграф с цел 

изключване на определени категории 

оборудване, Комисията осигурява 

достъп до информация и 

възможности за участие на 

обществеността в съответствие с 

членове 6 и 9 съответно от 

Регламент (ЕО) № 1367/2006. 

Обосновка 

Преди да приеме дадено освобождаване, от Комисията следва да се изиска да осигури 

достъп до информация и възможности за участие на обществеността в 

съответствие със законодателството на ЕС. 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3 б. До 31 март 2016 г. държавите 

членки публикуват доклад относно 

стандартите и националното 

законодателство, както и 

строителните норми, ограничаващи 

употребата на запалими хладилни 

агенти, и по-специално в хладилните 

и климатичните продукти и 

оборудване. Докладът разглежда 

ограниченията в светлината на 

технологичните промени от 

момента на тяхното приемане, 

както и най-добрите практики в 

промишлеността относно 

безопасното боравене със запалими 

хладилни агенти, като посочва 

действията с цел актуализиране, по 

целесъобразност, и посочва 

приложенията, за които 

ограниченията трябва да се запазят 

поради обективни причини, свързани с 

безопасността. 

 До 31 март 2017 г. Комисията 

публикува синтезиран доклад относно 

идентифицираните ограничения в 

държавите членки и действията, 

които да се предприемат във връзка с 

тях, като включва преглед на 

ограниченията, залегнали в 

европейските и международните 

норми, и допълнителните действия с 

цел привеждането на нормите в 

съответствие с технологичните 

промени от момента на тяхното 

приемане, както и най-добрите 

практики в промишлеността 

относно безопасното боравене със 
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запалими хладилни агенти. 

Обосновка 

Ограничаването на стандартите, националното законодателство и строителните 

норми често пъти са причина за забавяне на разпространението и ограничаване на 

пазарния дял на технологии с малък потенциал за глобално затопляне в някои държави 

членки. Законодателството във връзка с безопасността следва да бъде преразгледано 

и актуализирано във връзка с технологичните промени и най-добрите практики в 

промишлеността. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 a (нова) 

 

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. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква ж a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) полиолни премикси за пяна и 

разтворители. 

 

Изменение  27 

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 

хладилно оборудване, 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. 

 До 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. 

Такива възстановени или 

регенерирани газове следва да бъдат 

правилно етикетирани в 

съответствие с член 10, параграф 5. 

 До 1 януари 2030 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 

извършва възстановяването им като 

част от поддръжката и сервизното 

обслужване, или от предприятието, 

за което възстановяването е 

извършено като част от 

поддръжката и сервизното 

обслужване. 

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  28 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3 a. Забраната в параграф 1 не се 

прилага за следните сектори на 

приложение: 

 - приложения в сектора на 

здравеопазването (включително по-

специално медицински и 

фармацевтични приложения); 

 - авиокосмически приложения 

(включително по-специално 

пожарогасителни системи и 

пожарогасители в самолети); 

 - приложения за производство, пренос 

и разпределение на електрическа 

енергия; 

 - криогенни приложения; 

 - производство на промишлени газове. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

С цел да се избегне нарушаване на 

конкуренцията на пазара на ЕС, 
считано от [дд/мм/гг], [въведете датата 1 

година след влизането в сила на 

настоящия регламент] продуктите и 

оборудването, пуснати на пазара на 

ЕС, няма да се зареждат с 
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доставено на крайния потребител за 

първоначалното му инсталиране. 

флуоровъглеводороди, освен ако 

флуоровъглеродите не са били 

пуснати на пазара на Съюза преди 

[дд/мм/гг] [въведете началната дата 

на прилагане на квотната система] 

или не са били отчетени в рамките 

на квотата за флуоровъглероди, 

посочена в член 14. 

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  30 

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. 

Обосновка 

Разпоредбите на този член във вида, в който са предложени от Комисията, не са 

релевантни по отношение на хладилните превозни средства и контейнери. 
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) 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. 

Обосновка 

Необходимо е да се отчита специфичният характер на предварителното зареждане 

за транспортния сектор. 

 

Изменение  32 

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 когато 

безопасни алтернативи с висок 

технологичен и икономически 

потенциал са налични на пазара, 
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. 
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Обосновка 

Преди всяко изменение на максималните количества флуорсъдържащи газове, които 

могат да бъдат пускани на пазара, Комисията следва да гарантира, че на пазара 

съществуват безопасни и осъществими от технологична гледна точка алтернативи с 

висок икономически потенциал. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Настоящият член не се прилага по 

отношение на флуоровъглеводороди, 

внесени в Съюза, за да бъдат 

унищожени. 

Настоящият член не се прилага по 

отношение на следното: 

 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. 

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. 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 4 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) за изменение на максималните 

количества, определени в приложение 

V, с оглед на развитието на пазара на 

флуоровъглеводороди и свързаните 

емисии; както и 

a) за намаляване на максималните 

количества, определени в приложение 

V, с оглед на развитието на пазара на 

флуоровъглеводороди и свързаните 

емисии, веднага щом на пазара се 

появят безопасни алтернативи с 

висок технологичен и икономически 

потенциал; както и 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. Следователно, преди да приеме 

делегиран акт съгласно предходния 

параграф, Комисията осигурява 

достъп до информация и 

възможности за участие на 

обществеността в съответствие с 

членове 6 и 9 съответно от 

Регламент (ЕО) № 1367/2006. 

Обосновка 

Като се има предвид неотложността на положението във връзка с климата, 

максималните количества следва да бъдат единствено намалявани, за да се ускори 

допълнително процесът на преминаване към алтернативи. Преди да се вземе решение 

относно изменение на количествата или да се приеме дадено освобождаване, от 

Комисията следва да се изиска да осигури достъп до информация и възможности за 

участие на обществеността в съответствие със законодателството на ЕС. 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 13 - параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 б. Преди 31 декември 2014 г. 

Комисията публикува преглед на 

безопасните, технически и 

икономически осъществими 

алтернативи на пазара, които да 

заменят съществуващите 

флуоровъглеводороди. 

Обосновка 

Преди да определи количествата флуоровъглеводороди, налични от 2015 г. нататък, 

Комисията следва да направи оценка на наличността на безопасни, технически и 

икономически осъществими алтернативи на пазара, за да гарантира запазването на 

дейността на понастоящем използваните системи. 

 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6 a. 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); 

 - авиокосмически приложения 

(включително по-специално 

пожарогасителни системи и 

пожарогасители в самолети); 

 - приложения за производство, пренос 

и разпределение на електрическа 

енергия; 
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 - криогенни приложения; 

 - производство на промишлени газове. 

 

Изменение  38 

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. 

Обосновка 

За да се осигури оптималното прилагане на регламента, както и подходящото му 

адаптиране, следва да извършва изчерпателен преглед с периодичност пет години. 

Изменение  39 

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, 

включително прогноза за 

продължаващото търсене на 

флуоровъглеводороди през 2024 г., 2027 

г., 2030 г. и след 2030 г. 
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Изменение  40 

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 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 продължава 

мълчаливо за допълнителни срокове с 

продължителност от 5 години, освен 

ако Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

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  41 

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. 

Обосновка 

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

параграф 5. 

 

Изменение  42 

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 

представят възражения.  Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

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 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 
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Обосновка 

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

параграф 5. 

 

Изменение  43 

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, 

включващи флуоровъглеводороди с потенциал 

за глобално затопляне (ПГЗ) от 150 или повече 

1 януари 

2017 г. 

   

     

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение V 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 Изменение 

2015 г. 100 %  2015 г. 100 % 

2016–17 г.   93 %  2016-17 

г. 
  90 % 

2018–20 г.   63 %  2018-20 

г. 
  68 % 

2021–23 г.   45 %  2021-23 

г. 
  50 % 

2024-26 г.   31 %  2024-26 

г. 

  31 % 

2027-29 г.   24 %  2027-29 

г. 
  27 % 
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2030 г.   21 %  2030 г.   21 % 

 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение VII – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) общото производство на всяко 

вещество в Съюза, посочвайки 

основните категории на приложение, 

където се употребява веществото; 

a) общото количество на всяко 

вещество, което той е произвел в 

Съюза, посочвайки основните категории 

на приложение, където се употребява 

веществото; 

Обосновка 

Изменението има за цел постигането на яснота. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 9 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 3, параграф 4 Член 3, параграф 4 

Изменение 

Член 3, параграф 4 Член 4, параграф 2 

Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 10 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 3, параграф 5 Член 3, параграф 5 
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Изменение 

Член 3, параграф 5 Член 3, параграф 3 

Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 12 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 3, параграф 7 Член 3, параграф 6 

Изменение 

Член 3, параграф 7 Член 3, параграф 4 

Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 13 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 4, параграф 1 Член 6, параграф 1 

Изменение 

Член 4, параграф 1 Член 7, параграф 1 

Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 
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Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 14 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 4, параграф 2 Член 6, параграф 3 

Изменение 

Член 4, параграф 2 Член 7, параграф 3 

Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 15 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 4, параграф 3 Член 6, параграф 4 

Изменение 

Член 4, параграф 3 Член 7, параграф 4 

Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение VIII – ред 16 

 

Текст, предложен от Комисията 

Член 4, параграф 4 Член 6, параграф 5 

Изменение 

Член 4, параграф 4 Член 7, параграф 3 
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Обосновка 

Изменението има за цел да поправи фактическа грешка. 
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