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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1) КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Настоящото предложение има за цел да преразгледа и преработи Регламент (ЕО) 
№ 2073/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
вещества, които нарушават озоновия слой1 и последващите актове за изменение в 
контекста на скорошно напълно спиране на разпространението на озоноразрушаващи 
вещества и с оглед на редица проблеми, които остават нерешени и чието решение 
трябва да бъде намерено на равнище ЕС или на глобално равнище (вж. общия контекст 
по-долу).  

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

Общ контекст 

Стратосферният озонов слой защитава живота на земята от вредните ултравиолетови 
лъчения на слънцето. В началото на 80-те години учените установиха значителен спад в 
концентрацията на озона в стратосферата над Антарктика, а явлението стана известно 
като „озоновата дупка“. Озоновата дупка достигна безпрецедентни размери през 
пролетта в края на 90-те години, когато тя се прояви в най-голяма степен около 
полюсите, въпреки че концентрацията на озона беше значително намаляла и на други 
места. Увеличеното ултравиолетово лъчение има неблагоприятно въздействие върху 
здравето на човека, така например то повишава заболеваемостта от рак на кожата и от 
катаракти, както и върху екосистемите. 

Още през 1987 г. правителствата се споразумяха за Монреалския протокол за 
веществата, които нарушават озоновия слой, като по този начин поставиха началото на 
поетапно спиране по график на разпространението на озоноразрушаващи вещества 
(ОРВ) във всички държави, които са страни по споразумението. През 2007 г. Страните 
(включително Европейската общност) отбелязаха 20-ата годишнина от подписването на 
Монреалския протокол, като го определиха като най-успешното международно 
споразумение в областта на опазването на околната среда. Към този момент всички 191 
страни бяха постигнали 95 %-но намаление в потреблението на ОРВ спрямо 
референтните равнища. Най-голямо намаление бе отбелязано в развитите индустриални 
държави (99,2 %), а малко по-малко (80 %) в развиващите се страни2. 

                                                 
1 ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. 
2 Успешното намаляване в развиващите се страни стана възможно благодарение на 

Многостранния фонд, който до този момент е осигурил около 2,4 млрд. долара под формата на 
трансфер на технологии и свързани с това проекти за изграждане на капацитет. Обикновено 
сроковете за развиващите се страни изостават с няколко години спрямо тези за развитите 
индустриални държави. 
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В последния си доклад, публикуван през 2007 г., Групата за научна оценка (ГНО), 
създадена по силата на Монреалския протокол, потвърди, че озоновият слой бавно се 
възстановява благодарение на мерките за контрол, въведени от Протокола — макар и с 
10 — 15-годишно изоставане спрямо прогнозите, направени в предишен доклад от 
2002 г. Средното и арктическото равнища на озона се очаква да се възстановят до 
2050 г., а озоновата дупка над Антарктика — да изчезне между 2060 г. и 2075 г.  

Съгласно Програмата на ООН за околната среда, контролните мерки, въведени с 
Монреалския протокол, ще предотвратят в световен мащаб милиони случаи на тежки 
форми на рак на кожата и десетки милиони случаи на по-леки форми на рак на кожата и 
на катаракти. Освен това тези контролни мерки ще спомогнат за избягването на емисии 
на газове, предизвикващи парников ефект, които се равняват на над 100 млрд. тона CO2 
в периода 1990 г. — 2010 г. или годишно над пет пъти повече от целта, заложена в 
Протокола от Киото за 20-годишен период. До 2010 г. емисиите на ОРВ ще 
представляват по-малко от 5 % от общите очаквани емисии на CO2 в сравнение с почти 
50 % през 1990 г.3  

В своя доклад от 2007 г. ГНО предупреди Страните, че въпреки успехите, е необходимо 
да се продължи да се проявява бдителност, за да се спази новият проектографик за 
възстановяване на озоновия слой, като също така се взема под внимание оставащите 
неясноти, особено във връзка с влиянието на климатичните промени. Останалите 
основни предизвикателства са свързани с изпускането на „съхранени“ емисии от 
ОРВ/ПГ (парникови газове) в атмосферата, с изключенията за употреба на ОРВ и с 
нови ОРВ. Тези предизвикателства са описани подробно в придружаващата оценка на 
въздействието. ГНО също така изрази сериозното си безпокойство относно ускорения 
растеж на производството на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 
(HCFC) преди пълното спиране на разпространението им през 2040 г. в развиващите се 
страни. Страните обаче реагираха бързо, като се споразумяха още веднага през 2007 г. 
за изменението на Протокола относно графика за ускорено поетапно спиране на 
разпространението на HCFC за постигането на намаления с до 1 млн. ОРВ тона и 18 
млрд. тона CO2eq в глобален мащаб.  

Регламент (ЕО) № 2037/2000 е основният инструмент на Европейските общности за 
прилагане на Монреалския протокол. Той е изменен с: 

• Регламент (ЕО) № 2038/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 
2000 година. (ОВ L 244, 29.9.2000 г.,стр. 25); 

• Регламент (ЕО) № 2039/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 
2000 година (ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 26); 

• Решение 2003/160/ЕО на Комисията от 7 март 2003 година., ОВ L 65, 8.3.2003 г., 
стр. 29; 

• Регламент (ЕО) № 1804/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 
2003 година, ОВ L 265, 16.10.2003 г., стр. 1; 

                                                 
3 Това голямо влияние върху климатичните промени се дължи на изключително високия 

потенциал за глобално затопляне на озоноразрушаващите вещества (някои от които имат с над 
14 000 пъти по-голям потенциал в сравнение с CO2). 
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• Решение 2004/232/ЕО на Комисията от 3 март 2004 година, ОВ L 71, 10.3.2004 г., 
стр. 28; 

• Регламент (ЕО) № 2077/2004 на Комисията от 3 декември 2004 година, ОВ L 359, 
4.12.2004 г., стр. 28; 

• Регламент (ЕО) № 29/2006 на Комисията от 10 януари 2006 година, ОВ L 6, 
11.1.2006 г., стр. 27; 

• Регламент (ЕО) № 1366/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 
2006 година, ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 12; 

• Регламент (ЕО) № 1784/2006 на Комисията от 4 декември 2006 година, ОВ L 337, 
5.12.2006 г., стр.3; 

• Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година, ОВ L 363, 
20.12.2006 г., стр. 1; 

• Регламент (ЕО) № 899/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година, ОВ L 196, 
28.7.2007 г., стр. 24; 

• Решение 2007/540/ЕО на Комисията от 30 юли 2007 година., ОВ L 198, 31.7.2007 г., 
стр. 35; 

• Регламент (ЕО) № 473/2008 на Комисията от 29 май 2008 година, ОВ L 140, 
30.5.2008 г., стр. 9;  

• Акт относно условията за присъединяване на Чешката република, Република 
Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република 
Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката 
република и измененията на договорите, на които е основан Европейския съюз, ОВ 
L 236, 23.9.2003 г., стр. 33. 

Съответствие с други политики и цели на Съюза 

Настоящото предложение е в съответствие с член 175 от Договора за създаване на 
Европейската общност и има за цел да осигури високо равнище на защита на здравето 
на човека и на околната среда, както и да приложи международно споразумение в 
областта на екологията. То съдържа съществени търговски мерки за постигане на тези 
цели и следователно също се основава на член 133 от Договора. Предложението също 
така предвижда опростяване на законодателството и на административните процедури 
за публичните (ЕС и национални) власти и дружества (вж. 5 по-долу). 

2) КОНСУЛТАЦИИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Консултации на заинтересовани страни, натрупване и използване на експертни 
познания 

Подготовката за преразглеждането започна в края на 2006 г. със стартирането на 
подробно проучване, направено сред властите на държавите-членки и други органи, 
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свързани с проблематиката, сред дружества, промишлени и неправителствени 
организации.Проучването показа общо удовлетворение от ефективността на 
Регламента. Основните забележки по Регламента са свързани с неговата сложност и с 
желанието той да бъде опростен и по-ясен. На базата на горепосоченото изследване и 
на други източници на експертни становища (напр. най-новите анализи и препоръки от 
работните групи за научна, техническа и икономическа оценка по Монреалския 
протокол) след януари 2008 г. бяха открити и анализирани различни възможности за 
политически мерки и свързани с това оценки на въздействието. 

Оценка на въздействието 

Предложените възможности за политически мерки са на базата на силните страни на 
съществуващия Регламент и отразяват сериозната ангажираност към опростяване и 
подобряване на правилата въз основа на задълбочен анализ. Прегледът на широк кръг 
от възможности доведе до пакет от мерки, чиято цел е да се осигури по-нататъшното 
съответствие с Монреалския протокол, като същевременно се обърне внимание на 
бъдещи предизвикателства и на опростяването на действащия в момента Регламент. 
Въз основа на успехите, отбелязани в миналото, и на възможностите за опростяване, 
общото намаляване на административните разходи ще възлезе на почти 3 млн. евро за 
периода 2010 — 2020 г., като от тях 2 млн. евро се падат на промишлеността, 0,7 млн. 
евро — на властите на държавите-членки, а остатъкът — на Европейската комисия. 
Общият допълнителен пряк икономически ефект за периода 2010 — 2020 г. се очаква 
да остане под 13 млн. евро, най-вече във връзка с мерките за намаляване на употребата 
на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ4.  

Най-осезаемите екологични ползи от пакета са свързани с политически мерки относно 
дейности, свързани с употребата за карантина и за обработка на пратки преди износ, 
както и за възстановяването и унищожаването на „складирани“ озоноразрушаващи 
вещества. Това може да допринесе до нетно спестяване на 16 000 тона 
озоноразрушаващи вещества за периода 2010 — 2020 г. или 112 млн. тона CO2eq, които 
биха допринесли за намаляването на риска от по-нататъшно изтъняване на озоновия 
слой, като в същото време носят реални ползи във връзка с промените в климата5.  

3) ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Резюме на предложените действия 

Целта на настоящото предложение е да опрости, преразгледа и консолидира Регламент 
(ЕО) № 2037/2000, който е изменян няколко пъти след като бе приет.  

Преработката дава възможност да се включат в един текст както съществените 
изменения на Регламента, така и първоначалните разпоредби, които остават 
непроменени.  

                                                 
4 Разходите биха били значително по-ниски, ако се вземе предвид възможно решение за 

изключване на метилбромида по здравни съображения.  
5 С оглед на потенциала за глобално затопляне, това се равнява на около 2 % от емисиите на 

парникови газове през 1990 г. Само за сравнение — намаленията се равняват на една десета от 
необходимите намаления за постигане на целта до 2020 г. емисиите от парникови газове да 
бъдат намалени с 20 % в рамките на пакета от мерки за климата и енергията.  
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Освен това предложението ще подсили или ще допълни някои разпоредби за 
осигуряване на по-добро прилагане и изпълнение на законодателството от 
националните власти с цел постигане на по-високо равнище на екологична защита, като 
същевременно законодателството се опростява и заедно с това се намаляват ненужните 
административни тежести. Неговата по-ясна структура и разпоредби ще позволят по-
добро наблюдение и изпълнение на законодателството с помощта на действия на 
Общността.  

Правно основание 

Основните цели на Регламента включват осигуряване на високо равнище на защита на 
околната среда и прилагане на международно споразумение за опазване на околната 
среда. Регламентът обаче съдържа търговски мерки за постигането на тези цели и 
следователно настоящото предложение се основава на член 175 и член 133 от Договора 
за ЕО. 

Принцип на субсидиарността 

Принципът на субсидиарността се прилага доколкото предложението не попада в 
изключителната компетентност на Общността. 

Целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и действията на Общността ще постигнат по по-добър начин целите 
по следните причини: 

Защитата на озоновия слой е трансграничен проблем. Действията на равнище Общност 
са необходими, за да се осигури спазване на задълженията, поети от Европейската 
общност като Страна по Монреалския протокол, което се осъществява с настоящия 
Регламент. Мащабът на проблема изисква действия, които обхващат цялата Общност, 
както и действия в глобален мащаб. Отделните държави-членки не могат сами да решат 
проблемите и са необходими съгласувани действия на равнище ЕС. 

Освен това Регламентът предвижда забрана на производство, пускане на пазара и 
употреба на контролирани вещества и следователно е свързан с функционирането на 
вътрешния пазар. Някои от мерките се отнасят за външната търговия, която попада в 
изключителните компетенции на Общността. 

Предложението се концентрира основно върху опростяване на съществуващото 
законодателство и върху подсилване на някои разпоредби за подобряване прилагането 
и изпълнението на законодателството от държавите-членки с помощта на действия на 
Общността.  

Следователно предложението е в съответствие с принципа на субсидиарността. 

Принцип на пропорционалността 

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалността по следните 
причини: 

Настоящото преразглеждане слага край на процеса на поетапно спиране на 
разпространението на повечето контролирани вещества. Този процес на поетапно 
спиране на разпространението предостави достатъчно дълги преходни периоди на 
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всички засегнати, за да се приспособят ефикасно от икономическа гледна точка към 
времевия график. 

Там, където се предвиждат ограничения за останалите употреби на контролирани 
вещества, предложението осигурява технически и икономически изпълними 
алтернативи. Ако, при определени обстоятелства, случаят не е такъв, предложението 
позволява предоставянето на дерогации. 

Не се предлагат подробни разпоредби в области, в които целите могат да бъдат 
постигнати по-добре чрез действия в други политики, например чрез законодателството 
относно отпадъците, за да се избегне препокриване, което би довело до неясно 
разпределяне на отговорностите, като по този начин се създават допълнителни тежести 
за администрациите и за дружествата. 

Предложението има за цел да подобри процедурите (например процедурите за 
докладване) и да избегне ненужни административни тежести. В същото време обаче се 
предлагат нови процедури, където е сметнато за необходимо, за да се осигури 
съответствие с международните задължения на Европейската общност (например да 
ускори процеса на поетапно спиране на разпространението на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди) и за да се постигне общата цел да се допринесе за 
ефикасната защита на озоновия слой, например чрез избягване на вредната търговия с 
контролирани вещества и свързани с тях продукти и оборудване. 

Избор на инструменти 

Избраният правен инструмент е Регламент, тъй като (1) предложението има за цел да 
преработи и опрости съществуващия Регламент и (2) лицензионната система за 
контролирани вещества е установена на общностно равнище и е доказала, че работи 
ефикасно. Каквато и да било промяна на този подход ще натовари ненужно както 
държавите-членки, така и дружествата, работещи в отрасъла. 

 
4) ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложението не изисква увеличаване на бюджета на Общността. 

 
5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Опростяване 

Предложението предвижда опростяване на законодателството и на административните 
процедури за публичните (ЕС и национални) власти и дружества. 

Преработката опростява и актуализира съществуващите разпоредби. Излишните 
разпоредби и ненужните задължения се отменят, като в същото време се опростяват 
изискванията за отчетност и наблюдение. Това следва да помогне на държавите-членки 
и на дружествата да ограничат ненужните административни процедури. 

Предложението е включено в Законодателната и работна програма на Комисията за 
2008 г. (COM(2007) 640 окончателен) в списъка с инициативите за опростяване в 
приложение 2. 
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Отмяна на съществуващо законодателство 

Приемането на предложението отменя Регламент (ЕО) № 2037/2000. 

Европейско икономическо пространство 

Предложеният акт е от значение за ЕИП и следователно действието му следва да 
обхване и Европейското икономическо пространство. 

Подробно обяснение на предложението 

Предложението запазва обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000, освен в случаите, 
когато обхваща и продукти и оборудване, зависещи от контролирани вещества, с оглед 
на по-доброто синхронизиране на определенията с тези от Монреалския протокол и 
когато става въпрос за запълване на пропуски относно търговията с продукти, 
съдържащи контролирани вещества. Предложеният регламент се прилага за вещества, 
посочени в приложение І и приложение ІІ. Приложение ІІ осигурява гъвкавост при 
определянето на някои мерки за наблюдение за вещества, за които е установено, че са с 
озоноразрушаващ потенциал или на контролни мерки, когато този потенциал е 
значителен. 

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

Бележки по отделните членове  

Настоящите бележки се отнасят само до онези членове, които са нови, или в които са 
направени съществени промени. 

• Определения – Глава І, член 3 

Съществуващите определения до голяма степен съответстват на определенията, 
използвани в Монреалския протокол. Въпреки че този подход като цяло следва да бъде 
запазен, се оказва, че са необходими редица промени, за да се избегне 
непоследователност в законодателството (терминът „употреба“ се среща и в контекста 
на използването на изходна суровина, което понастоящем е изключено от 
определението на този термин). Освен това редица уточнения отчитат правните 
тълкувания, утвърдени през годините (например дефинирането на „пускане на пазара“ 
като „предоставяне за първи път“). 

• График за поетапно спиране на разпространението — Глава ІІ, членове 4, 5 и 6 

Тъй като сроковете за поетапно спиране на разпространението на всички контролирани 
вещества, с изключение на HCFC, вече са изтекли, съответните членове могат да бъдат 
значително опростени чрез премахване на вече неактуалните разпоредби. Освен това 
дерогациите от забраната за пускане на пазара на някои продукти и оборудване, 
произведени преди първоначалните крайни срокове, вече не са актуални от практическа 
гледна точка. 
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Необходимо е графикът за поетапно спиране на разпространението на HCFC да бъде 
променен, като забраната за производството се изтегли за 2020 г., за да се осигури 
съответствие с Решение XIX/6 от 2007 г. на Страните за изменение на Протокола. 
Останалото производство за техническа поддръжка (0,5 % от основното производство), 
разрешено с това решение, вече не е актуално в ЕС, тъй като свежите HCFC не могат да 
бъдат употребявани от 2010 г. нататък. 

• Изключения – Глава ІІІ, членове 7 до 13 

Тази глава обединява разпоредбите относно различни употреби, за които 
потреблението остава позволено съгласно Протокола и/или за които забраната съгласно 
законодателството на ЕО не се прилага (изходни суровини, производствени агенти, 
специфични употреби на HCFC, халони и метилбромид). Остава възможно пускането 
на пазара (включително внос) с оглед унищожаване. В съответствие с правното 
тълкувание, утвърдено през годините, се изключва замяната на една от тези употреби с 
друга. 

В съответствие с Протокола контролираните вещества, предназначени за използване 
като изходни суровини, се освобождават от контролните мерки, посочени в Глава ІІ. За 
да се улесни прилагането и за да се ограничи незаконната употреба и търговия, 
веществата следва да бъдат обозначавани като изходни суровини (член 7). 

Разпоредбите относно контролираните вещества за употреба за основни лабораторни и 
аналитични нужди ще бъдат синхронизирани с действащите в момента практики, като 
квотите се разпределят между производителите и вносителите на веществата, а 
крайните потребители (т.е. лабораториите) се регистрират в база данни, поддържана от 
Комисията. Следва да бъде въведено ограничение за общите използвани количества, за 
да се засилят стимулите за прилагане на налични алтернативи на контролираните 
вещества (член 10). 

От 2010 г. не могат да бъдат използвани свежи HCFC за поддръжка и сервизно 
обслужване на хладилни и климатични инсталации. За да стане възможно прилагането 
на това ограничение, е необходимо да се направи отчетлива разлика между 
регенерирани и свежи материали, а регенерираните материали да се обозначават като 
такива. По-нататъшните ограничения за регенерираните HCFC, като се изключи 
употребата на рециклирани вещества (освен ако не са събрани от самия оператор на 
оборудването), ще намалят размяната на HCFC, което от своя страна ще повиши 
възможностите за проследяване и така ще се намали рискът от незаконна употреба и 
търговия. Изискваното обозначение на оборудването, съдържащо HCFC, ще улесни 
събирането на HCFC при разкомплектоване и ще намали риска от незаконен износ 
(член 11). 

Използването на метилбромид за карантина и за обработка на пратки преди износ 
следва да бъде ограничено до сегашните равнища на потребление. За да се намалят 
емисиите, свързани с тази употреба, следва да бъдат използвани технологии за улавяне. 
Подобни употреби ще бъдат преустановени до 2015 г. от съображения за сигурност и за 
опазване на здравето и с оглед на свързаните с тях законодателни разпоредби. 
(член 12). 
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Понастоящем съществуват алтернативи за замяна на халоните в противопожарно 
оборудване и могат да бъдат определени крайни срокове за използване на 
съществуващото оборудване. Този процес се движи отделно по процедурата по 
комитология. В същото време обаче в отделни случаи ще бъде възможно 
предоставянето на дерогации от тези крайни срокове, ако не са налични алтернативи, 
изпълними от техническа от икономическа гледна точка (член 13). 

• Търговия – Глава ІV, членове 15 до 20 

Контролираните вещества и оборудването, съдържащо или зависещо от тези вещества, 
не се допускат до територията на ЕС, освен ако тези стоки не отговарят на 
изключенията, предвидени в регламента (член 15 и член 17). Специфичните 
изключения за метилбромид и за HCFC, внесени под режим активно усъвършенстване, 
няма да бъдат запазени, в съответствие с подхода, прилаган към другите контролирани 
вещества, т.е. спиране на режима активно усъвършенстване, когато влезе в сила 
забрана за употребата, с цел да се осигури съответствие и за да се намалят 
административните тежести. 

След приемането на регламента Комисията започна да работи с уеб-базирана онлайн 
система за лицензиране на вноса и износа. Тази система е доказала, че работи ефикасно 
и ще бъде развивана и в бъдеще с цел постигане на напълно електронизирано 
лицензиране в контекста и на модернизирания митнически кодекс. Въз основа на тази 
система разширяването на обхвата на лицензионните изисквания за вноса на продукти 
и оборудване (членове 15, 17 и 18) няма да създаде административни тежести, които са 
по-големи от ползите от по-активното прилагане на търговските ограничения. Обхватът 
на изискванията за лицензиране се разширява до целия внос, независимо от прилагания 
митнически режим или митническо направление, с изключение на временното 
складиране, включително прехвърляне и транзит през Общността. За последните 
случаи се предвижда също така и освобождаване от лицензии за износ. За вноса, 
освободен от лицензии, могат да бъдат прилагани контролни и мониторингови мерки, 
след като се оценят потенциалните рискове от незаконна търговия, свързана с подобни 
действия (член 19). 

Необходимо е да се създадат правни основания, които да позволяват на Комисията да 
отхвърля заявления за лицензии в случаи, когато страната на износ или внос дава да се 
разбере, че планираната доставка не съответства на нейните вътрешни контролни 
мерки. Освен това, възможността за обмен на информацията, предоставяна в процеса 
на лицензиране, ще допринесе за по-ползотворно участие на Общността в iPIC 
системата (неофициална система за предварително обосновано съгласие), установена от 
Монреалския протокол (член 18).  

По-строгата забрана за износ на продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от 
контролирани вещества, по-специално с разширяване на обхвата на забраната върху 
веществата, съдържащи или зависещи от HCFC, ще допринесе за избягване на 
нарастващата зависимост от тези вещества в развиващите се страни, като в същото 
време чрез предоставяне на дерогации могат да се предотвратят каквито и да било 
прекомерни тежести за износителите (член 17). 
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• Събиране и унищожаване на използвани контролирани вещества — Глава V, 
член 22 

За унищожаването на контролирани вещества се прилагат само технологии, одобрени 
от Страните. За да се улесни прилагането на това изискване, съдържанието на 
съответните решения на Страните следва да бъде включено в регламента и да бъде 
осъвременявано чрез процедурата на комитета. 

Комисията ще бъде оправомощена да състави списък на продукти и оборудване, за 
които събирането или унищожаването без предварително събиране на контролирани 
вещества, ще се смята технически и икономически изпълнимо и следователно 
задължително. 

• Нови вещества — Глава VІ, член 24 

Следва да бъде утвърден гъвкав механизъм, който да гарантира докладването на 
веществата, определени като озоноразрушаващи от Групата за научна оценка по 
Протокола, за да се позволи оценката на мащаба на тяхното въздействие върху 
околната среда и за да се подсигури, че тези нови вещества, за които е било установено, 
че са със значителен озоноразрушаващ потенциал, са обект на контролни мерки. За тази 
цел приложение ІІ ще бъде преструктурирано, като в част А от него се изброяват 
веществата, които са обект на контролни мерки, а в част Б от него — веществата, които 
трябва да бъдат докладвани от предприемачите. 

• Докладване — Глава VІІ, членове 26 и 27 

Член 25 обхваща всички задължения за докладване на държавите-членки. 
Задължението за докладване на Комисията относно унищожаването ще допълни 
наличната информация в базите данни за озоноразрушаващи вещества и е предпоставка 
за опростяване на докладването съгласно Протокола и за намаляването на 
задълженията за докладване на държавите-членки. 

• Инспекция – Глава VІІ, член 28 

Следва да бъде направено по-ясно открояване на отговорността на държавите-членки 
да извършват инспекции във връзка с всички аспекти на регламента. Тези инспекции 
трябва да прилагат основан на риска подход. 

• Мерки по изпълнение 

Регламентът възлага изпълнителни правомощия на Комисията. Случаите, в които са 
възложени изпълнителни правомощия, са посочени в съответния член. 
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 2037/2000 (адаптиран) 

2008/0165 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно вещества, които разрушават озоновия слой 

(Текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално 
член 133 и член 175, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Комисията6, 

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет7, 

след консултации с Комитета на регионите, 

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора8, в светлината на 
съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 5 май 2000 г., 

като имат предвид, че:  

 
 нов 

(1) Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 
2000 година относно веществата, които нарушават озоновия слой9 е бил 
неколкократно и съществено изменян. Поради по-нататъшни изменения и с 
оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен. 

                                                 
6 ОВ С  
7 ОВ С  
8 Становище на Европейския парламент от 17 декември 1998 г. (ОВ С 98, 9.4.1999 г., стр. 266), 

потвърдено на 16 септември 1999 г., Общата позиция на Съвета от 23 февруари 1999 г. (ОВ С 
123, 4.5.1999 г., стр. 28) и Решение на Европейския парламент от 15 декември 1999 г. (все още 
непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 13 юни 2000 г. и 
Решение на Съвета от 16 юни 2000 г. 

9 ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 473/2008 
(ОВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 9). 
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 2037/2000 съображение (1) 

(адаптиран)  
 нов 

(12) Установено е, че непрекъснатите емисии на озоноразрушаващи вещества при 
настоящите нива продължава дапричиняват значително увреждане на озоновия 
слой. Нарушаването на озоновия слой в Южното полукълбо достигна 
безпрецедентни нива през 1998 г. По време на три от четирите последни 
пролетни сезона беше констатирано сериозно нарушаване на озона над района 
на Арктика. Съществуват убедителни доказателства за намаляване на 
количествата на озоноразрушаващи вещества в атмосферата и се наблюдават 
някои ранни признаци на възстановяване на стратосферния озон. 
Възстановяването на озоновия слой до равнището на концентрация отпреди 
1980 г. обаче не се очаква да бъде постигнато преди средата на 21-и век.  
Увеличената радиация от UV-B лъчи в резултат на нарушаването 
⌦ разрушаването ⌫ на озоновия слой  следователно остава  представлява 
значителна заплаха за здравето и околната среда. По тази причина следва да се 
вземат допълнителни ефективни мерки за защита на здравето на човека и 
околната среда от вредните последици, произтичащи от такива емисии,  както 
и за избягване на риска от допълнително отлагане на възстановяването на 
озоновия слой  . 

 
 2037/2000 съображение (2) 

(адаптиран) 

(32) Като осъзнава отговорността си за околната среда и търговията, Общността, 
съгласно Решение 88/540/ЕИО ⌦ на Съвета от 14 октомври 1988 г ⌫10, стана 
сСтрана по Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския 
протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, ⌦ (наричан по-долу 
„Протоколът“) ⌫ изменен от страните по Протокола на тяхната втора среща в 
Лондон и на тяхната четвърта среща в Копенхаген. 

 
 2037/2000 съображения (3) и 

(4) (адаптиран) 
 нов 

(43) Допълнителни мерки за защита на озоновия слой бяха приети от сСтраните по 
Монреалския пПротокола на тяхната седма среща във Виена през декември 
1995 г. и на тяхната девета среща в Монреал през септември 1997 г. ⌦ 2007 
г. ⌫ , в която взе участие Общността. Необходимо е да се вземат мерки на 
равнище на Общността, за да се изпълнят ⌦ за привеждане в съответствие с ⌫ 
поетите от Общността задължения по Виенската конвенция и последните 
изменения и привеждането в съответствие към Монреалския пПротокола, и по-
специално с огледпостепенното преустановяване на производството и пускането 
на пазара на метилбромид в Общността и за осигуряване на система за 
лицензиране не само на вноса, но също и на износа на озоноразрушаващи 

                                                 
10 ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8. 
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вещества.  прилагането на ускореното поетапно спиране на разпространението 
на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди.  

 
 нов 

(5) С оглед на безпокойството, изразено в Доклада от 2006 г. на Групата за научна 
оценка във връзка с ускореното нарастване на производството и потреблението 
на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди в развиващите се 
страни, през 2007 г. на своето 19-о заседание Страните по Протокола приеха 
Решение XIX/6 за график за ускорено поетапно спиране на разпространението на 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди. Във връзка с това 
решение срокът за поетапно спиране на производството следва да бъде променен 
от 2025 г. на 2020 г. 

(6) Съгласно Регламент (ЕО) 2037/2000 от 2010 г. свежите ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди не могат повече да бъдат използвани при 
поддръжката и сервизното обслужване на хладилни и климатични инсталации. 
За да бъде минимизиран рискът от незаконна употреба на свежи ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди като рециклирани или регенерирани 
материали, при сервизното обслужване следва да бъдат използвани само 
регенерирани материали, като се забранява препродажбата на рециклирани 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, които следва да бъдат 
използвани само когато са събрани от оператора на оборудването.  

 
 2037/2000 съображение (5) 

(адаптиран)  
 нов 

(75) Предвид по-ранното  широкото  наличие от очаквания срок на технологии и 
 алтернативни вещества  за заместване на озоноразрушаващите вещества е 

целесъобразно в някои случаи да се предвидят мерки за контрол, които да са по-
строги от тези, предвидени в Регламент (ЕО) № ⌦ 2037/2000 ⌫ 3093/94 на 
Съвета от 15 декември 1994 г. за вещества, които нарушават озоновия слой11 и 
по-строги от тези в Монреалския пПротокола. 

 
 2037/2000 съображение (6) 

(адаптиран) 

(6) Регламент (ЕО) № 3093/94 трябва да се измени съществено. От интерес за 
правната яснота и прозрачност е да се преразгледа изцяло този регламент. 

 
 2037/2000 съображение (7) 

(адаптиран) 

(87) Съгласно Регламент (ЕО) ⌦ № 2037/2000 ⌫ 3093/94 производството ⌦ и 
пускането на пазара ⌫ на хлорофлуоровъглеводороди, други напълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, халони, тетрахлорoметан, 1,1,1-

                                                 
11 ОВ L 333, 22.12.1994, стр. 1. 
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трихлороетан, и хидробромфлуоровъглероди ⌦ ненапълно халогенирани 
бромофлуоровъглеводороди ⌫ ⌦ бромохлорометан и метилбромид са ⌫ е 
преустановени. По този начин се забранява производството на тези 
контролирани вещества при условията на възможно изключение за неотложни и 
основни вътрешни нужди на страните съгласно член 5 от Монреалския 
протокол. Сега също така е целесъобразно постепенно да се забрани пускането 
на пазара и използването на тези вещества, както и продукти и оборудване, 
съдържащи такива вещества. 

 
 2037/2000 съображение (8) 

(адаптиран) 
 нов 

(98) Дори след премахването на контролираните вещества Общността може 
⌦ следва ⌫ при определени обстоятелства да разрешава изключения за 
неотложни ⌦употреба при основни лабораторни и аналитични ⌫ нужди. По-
специално Решение Х/14 на Страните по Протокола установява критерии за 
разрешаване на изключения с оглед на тези употреби. Комисията следва да бъде 
оправомощена да определи условията, при които става въпрос за употреба за 
основни лабораторни и аналитични нужди. За да се избегне увеличаване на 
количествата, използвани за тези цели, на производителите и вносителите следва 
да не се разрешава значително увеличение на количествата, пускани на пазара. 
Конкретните условия, договорени от Страните за пускането на пазара на 
вещества за гореспоменатата употреба, следва да бъдат включени в настоящия 
Регламент, за да се осигури съобразяването с тях.  

 
 2037/2000 съображение (9) 

(адаптиран) 
 нов 

(109) Нарастващата наличност ⌦ Наличието ⌫ на алтернативи на метилбромида 
следва да доведе до по-значително намаляване на неговото производство и 
потребление в сравнение с предвиденото в Монреалския пПротокола. 

 Изключението за употреба при критични нужди  Производството и 
потреблението на метилбромид следва да бъде отменено напълно,  като се 
запазва възможността за разрешаване на дерогация при спешни ситуации в 
случай на неочаквани нашествия на вредители и избухване на зарази, като 
подобна спешна употреба е необходимо да бъде разрешена съгласно Директива 
91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита12 и съгласно Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на 
биоциди13. В такива случаи следва да се предвидят мерки за намаляване на 
емисиите, като например използване на практически непропускливо покритие 
при обеззаразяване на почвите.  при условията на възможни изключения за 

                                                 
12 ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/52/ЕО на 

Комисията (ОВ L 214, 17.8.2007 г., стр. 3). 
13 ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/70/ЕО на 

Комисията от 29 ноември 2007 г. (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 26). 
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критични нужди, определени на равнище на Общността и в съответствие с 
критериите, заложени в Монреалския протокол. 

(11) Следва също да се контролира употребата на метилбромид за карантина и 
обработка на пратки преди износ. Този вид употреба ⌦ Средните равнища на 
употреба за периода 2005 — 2008 г. ⌫ следва да не ⌦ бъдат надхвърляни ⌫ 
превишава сегашните нива и употребата в крайна сметка да бъде намалена  и 
спряна поетапно до 2015 г., като междувременно се прилагат технологии за 
възстановяване  в светлината на техническото развитие и разработките 
съгласно Монреалския протокол. 

 
 2037/2000 съображение (10) 

(адаптиран) 

(10) Регламент (ЕО) № 3093/94 предвижда ограничаване на производството на 
всички останали озоноразрушаващи вещества, но не и ограничаване на 
производството на хидрохлорфлуорвъглеводороди. Необходимо е да бъдат 
въведени такива разпоредби, че да се предотврати използването на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди там, където съществуват безопасни за озона 
алтернативи. Всички страни по Монреалския протокол следва да вземат мерки 
за ограничаване на производството на хидрохлорфлуорвъглеводороди. 
Замразяването на производството на хидрохлорфлуорвъглеводороди би отразило 
тази необходимост и решението на Общността да поеме водеща роля в това 
отношение. Произвежданите количества следва да се приведат в съответствие с 
намаляването, което се предвижда при пускането на пазара на Общността на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди, и с намаляването на търсенето в световен 
мащаб като последица от намаляване потреблението на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди, което се изисква от Протокола. 

 
 2037/2000 съображение (11) 

(адаптиран) 
 нов 

(1211) Монреалският пПротоколът в член 2F, параграф 7 изисква от страните да 
положат усилия, за да гарантират, че употребата на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди ⌦ ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди ⌫ е ограничена само за тези приложения, за които 
не съществуват други безвредни за околната среда вещества или технологии. С 
оглед наличността на алтернативни или заместващи технологии, пускането на 
пазара и употребата на хидрохлорфлуорвъглеводороди ⌦ ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫, и ⌦ както и на ⌫ продукти ⌦ и 
оборудване ⌫, съдържащи  или зависещи от  
хидрохлорфлуорвъглеводороди ⌦ ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди ⌫, могат да бъдат допълнително ограничени. 
Решение VI/13 от срещата на сСтраните по Монреалския пПротокола 
предвижда, че при оценката на алтернативите на хидрохлорфлуорвъглеводороди 
⌦ ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ следва да се вземат 
предвид такива фактори като озоноразрушаващ потенциал, енергийна 
ефективност, запалителност, токсичност и ⌦ потенциал за влияние върху ⌫ 
глобалното затопляне и потенциално въздействие върху ефективната употреба и 
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⌦ поетапното ⌫ прекратяване употребата на хлорфлуорвъглеводороди 
⌦ напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ и халони. ⌦В това 
решение Страните обобщиха, че ⌫ контролът на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди по силата на Монреалския пПротокола следва 
значително да се засили с цел защита на озоновия слой и да се отрази наличието 
на алтернативи. 

 
 нов 

(13) Обхватът на контролните мерки за продуктите и оборудването, съдържащи 
контролирани вещества, следва да бъдат разширен и за продукти и оборудване, 
зависещи от тези вещества, за да се избегне заобикаляне на ограниченията 
съгласно настоящия регламент. С допълнителното обхващане на продукти и 
оборудване, чиито проектиране, употреба или функциониране изискват 
наличието на контролирано вещество, се премахва потенциалната възможност за 
пускане на пазара, внос или износ на продукти и оборудване, които не съдържат 
контролирани вещества към дадения момент, но които по-късно трябва да бъдат 
използвани. Освен това изключенията за продукти и оборудване, произведени 
преди влизането в сила на контролните мерки, следва да бъдат премахнати, тъй 
като вече не съответстват на условията и могат да създадат риск от незаконно 
пускане на пазара и незаконна търговия. 

 
 2037/2000 съображение (12) 

(адаптиран) 
 нов 

(1412) Квотите за пускане в свободно обращение в Общността на контролирани 
вещества следва да се разпределят само за ограничена употреба на 
контролираните вещества. Контролираните вещества, и както и продуктите ⌦ и 
оборудването ⌫, съдържащи  или зависещи от  контролирани вещества от 
държавите, които не са Страни по Монреалския пПротокола, не следва да се 
внасят.  Освен това износът на продукти и оборудване, съдържащи или 
зависещи от ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, следва да 
бъде забранен след влизането в сила на забраната за използването на тези 
продукти и оборудване в Общността, за да се избегне натрупването на запаси от 
тези вещества в страни, които не разполагат с достатъчно съоръжения за 
унищожаване.  

 
 2037/2000 съображение (13) 

(адаптиран) 
 нов 

(1513) Системата за издаване на лицензии за контролираните вещества следва да се 
разшири и да включва лицензия ⌦ разрешение ⌫ за износ на контролирани 
вещества, за да се ⌦ подобри наблюдението и контрола на ⌫ следи търговията 
с озоноразрушаващи вещества и да се позволи обменът на информация между 
страните. Следва да се разшири обхватът на тази система за издаване на 
лицензии, като се обхванат продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от 
контролирани вещества.   
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 нов 

(16) За да се подобрят наблюдението и контролът на търговията, издаването на 
лицензии следва да обхваща не само въвеждането на стоки на митническата 
територия за допускане за свободно обращение в Общността, но също така и 
въвеждането под други митнически режими или митнически направления. 
Следва да остане възможността за пренатоварване на пристанища на Общността, 
както и за транзитно преминаване през Общността под митнически надзор без да 
се издават лицензии, за да се избегне ненужно натоварване на операторите и 
митническите власти.  

(17) С цел избягване на незаконна или нежелана търговия, преди издаването на 
лицензии за внос и износ на Комисията следва да бъде предоставена възможност 
да провери заедно с компетентните власти на засегнатата трета държава дали 
планираната трансакция съответства на изискванията на тази държава. 

(18) Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества14 и Директива 
1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за 
сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на 
опасни препарати15, изискват обозначаването на вещества, класифицирани като 
озоноразрушаващи. Тъй като озоноразрушаващи вещества, произведени с цел 
употреба като изходна суровина, могат да бъдат допуснати за свободно 
обращение в Общността, те следва да бъдат разграничавани от онези вещества, 
произведени за употреба с други цели, за да се избегне каквото и да било 
отклоняване на изходни суровини за употреба с други цели, които са 
контролирани съгласно регламента. Освен това, за да бъдат информирани 
крайните потребители и за да се улесни прилагането на регламента, продуктите 
и оборудването, съдържащи или зависещи от подобни вещества, също следва да 
бъдат надлежно обозначени при използването и поддръжката. 

 
 2037/2000 съображение (14)  
 нов 

(1914)  За да се намали изпускането на контролирани вещества в атмосферата,  
следва да се вземат мерки за събиране на използвани контролирани вещества и 
за предотвратяване изтичането на контролирани вещества. 

                                                 
14 ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, изменена последно с Директива 2006/121/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 396, 30.12.2006 г.,стр. 850). 
15 ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1907/2006 

(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 
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 2037/2000 съображение (15) 

(адаптиран) 
 нов 

(2015) Монреалският пПротоколът изисква да се докладват данни за търговията с 
озоноразрушаващи вещества. Поради това от производителите, вносителите и 
износителите на контролирани вещества трябва да се изисква предоставянето на 
годишни отчети. За да се позволи на Комисията да приведе процедурите по 
докладването в съответствие с Протокола и за да се избегне дублирането при 
докладването, предприятията със съоръжения за унищожаване също следва да 
докладват пряко на Комисията. За да се осигури съответствие със задълженията 
за отчитане съгласно Протокола и за да се подобри тяхното практическо 
прилагане, Комисията следва да бъде оправомощена да измени изискванията за 
докладване за държавите-членки и предприемачите.  

 
 нов 

(21) Защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от 
държавите-членки се урежда от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 октомври 1995 г за защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни16, а 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от 
Комисията се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни17, по-специално що се отнася до 
изискванията за поверителност и за сигурност при обработката, прехвърлянето 
на лични данни от Комисията към държавите-членки, законността на 
обработката и правото на субектите, за които се отнасят данните, на получаване 
на информация, на достъп и поправяне на техните лични данни. 

(22) За да се осигури съответствие на всички разпоредби на регламента, държавите-
членки следва да извършват проверки с отчитане на степента на риска, като се 
насочват към онези дейности, които създават най-големи рискове от незаконна 
търговия или емисии на контролирани вещества.  

(23) За да се осигури съответствие с Протокола, Комисията следва да бъде 
оправомощена да синхронизира приложенията към настоящия регламент с 
решенията на Страните, по-специално онези, засягащи методите за 
унищожаване, условията за пускане на пазара на контролирани вещества за 
употреба за основни лабораторни и аналитични нужди и засягащи процесите, 
при които контролираните вещества могат да бъдат използвани като 
производствени агенти. 

                                                 
16 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г.,стр. 1). 
17 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1. 
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 2037/2000 съображение (16) 

(адаптиран) 

(2416) Мерките, необходими за прилагането на този регламент, следва да се приемат в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията⌦ 18 ⌫. 

 
 нов 

(25) По-специално Комисията следва да бъде оправомощена да определи формата и 
съдържанието на етикетите за контролираните вещества, използвани като 
изходна суровина, да измени Приложение ІІІ относно процесите, при които 
контролирани вещества могат да бъдат използвани като производствени агенти, 
да приеме мерки за ограничаване пускането на пазара и употребата на 
метилбромид при карантина и при обработка преди износ, да измени 
Приложение VІ относно употреба на халони при критични нужди, да приеме 
допълнителни мерки за наблюдение и контрол на търговията, да приеме 
изисквания за продукти, произведени с контролирани вещества в държави, които 
не са страни по Протокола, да измени Приложение VІІ относно технологиите за 
унищожаване, да утвърди списък с продукти и оборудване, за които е 
задължително събирането и последващото унищожаване на контролирани 
вещества, да одобри изисквания за минимална квалификация за персонала, да 
утвърди изисквания за предотвратяването на емисии и изтичания на 
контролирани вещества, да включи нови вещества в Приложение ІІ и да измени 
изискванията за докладване за държавите-членки и предприемачите. Тъй като 
тези мерки са от общ характер и имат за цел да изменят елементи от настоящия 
регламент, които не са от първостепенно значение, включително с допълването 
на нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, предвидена от член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. 

 
 нов 

(26) Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 
година относно отпадъците19 и Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 
1991 година относно опасните отпадъци20, предвиждат мерки за унищожаване на 
контролирани вещества. В съответствие с Протокола при унищожаването на 
контролирани вещества могат да бъдат прилагани само технологии, одобрени от 
Страните. Съответните решения на Страните следователно трябва да бъдат 
включени в настоящия регламент. 

                                                 
18 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр.23,  Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 

22.7.2006 г., стр.11)  
19 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9. 
20 ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г.,стр. 1). 
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(27) Комисията следва да бъде оправомощена да състави списък с продукти и 
оборудване, за които събирането или унищожаването без предварително 
събиране на контролирани вещества, следва да се смята технически и 
икономически възможно и следователно задължително. 

 
 2037/2000 съображение (17) 

(адаптиран) 
 нов 

(2817) Необходимо е да се създаде гъвкав механизъм, за да се гарантира 
докладването на веществата, определени от Групата за научна оценка съгласно 
Протокола като озоноразрушаващи, за да се оцени степента на тяхното влияние 
върху околната среда и за да се подсигури, че за тези нови вещества, за които е 
било установено, че имат значителен потенциал за разрушаване на озоновия 
слой, се прилагат контролни мерки.  Решение Х/8 от десетата среща на 
страните по Монреалския протокол насърчава страните активно да вземат 
мерки, когато е целесъобразно, за обезсърчаване на производството и пускането 
на пазара на нови озоноразрушаващи вещества, и по-специално на 
бромохлорметан. За тази цел следва да се създаде механизъм за включването на 
нови вещества в настоящия регламент. Следва да се забранят производството, 
вносът, пускането на пазара и употребата на бромохлорметан. 

 
 2037/2000 съображение (18) 

(адаптиран) 

(18) Преходът към нови технологии или алтернативни продукти, които са 
необходими поради прекратяване производството и използването на 
контролирани вещества, може да доведе до проблеми по-специално за малките и 
средните предприятия (МСП). Поради това държавите-членки разглеждат 
осигуряването на подходящи форми на помощ с цел по-конкретно да се даде 
възможност на малките и средните предприятия да направят необходимите 
промени, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

ГЛАВА I 

УВОДНИ ⌦ ОБЩИ ⌫ РАЗПОРЕДБИ 

 
 нов 

Член 1 

Предмет 
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 2037/2000 Чл. 1, параграф 1 

(адаптиран) 
 нов 

Настоящият Регламент се прилага ⌦ определя правилата ⌫ за производството, вноса, 
износа, пускането на пазара, използването, събирането, рециклирането, и 
регенерирането и унищожаването на хлорофлуорвъглеводороди, други напълно 
халогенирани хлорофлуорвъглеводороди, халон, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, 
метилбромид, хидробромфлуорвъглеводороди, хидрохлорфлуорвъглеводороди и 
бромохлорметан, ⌦ вещества, разрушаващи озоновия слой ⌫, представянето на 
информация, за ⌦ свързана с ⌫ тези вещества и за вноса, износа, пускането на пазара 
и използването на продукти и оборудване, съдържащи  или зависещи от  такива 
вещества. 

 
 2037/2000 Чл. 1 

Член 21 

Приложно поле 

 
 1804/2003 Чл. 1. параграф 1 

(адаптиран) 
 нов 

1. Настоящият регламент се прилага за ⌦ контролирани вещества, за нови 
вещества и за ⌫ производството, вноса, износа, пускането на пазара, използването, 
събирането, рециклирането, и регенерирането и унищожаването на 
хлорофлуорвъглеводороди, други напълно халогенирани хлорофлуорвъглеводороди, 
халон, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, метилбромид, 
хидробромфлуорвъглеводороди, хидрохлорфлуорвъглеводороди и бромохлорметан, 
представянето на информация за тези вещества и за вноса, износа, пускането на пазара 
и използването на продукти и оборудване, съдържащи  или зависещи от 
контролирани  такивавещества. 

 
 2037/2000 Чл. 2, 4то и 14о тире 

(адаптиран) 
 нов 

2. Настоящият регламент не се прилага за  Това определение не се отнася за 
контролирани вещества, които се съдържат в готовите продукти освен предназначените 
за транспорт и съхранение контейнери, нито пък незначителните количества от което и 
да е контролирано вещество, ⌦ посочено в параграф 1 ⌫, получени ⌦ съдържащо се 
в какъвто и да било продукт или вещество и което е получено ⌫ случайно или 
непредвидено в резултат на някакъв производствен процес; от невлязла в химична 
реакция изходна суровина; следи от веществото в състава на химични реактиви или 
изпуснатите при производствен или манипулационен процес емисии. 
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 2037/2000 Чл. 2 (адаптиран) 

Член 23 

Определения 

За целите на настоящия регламент ⌦ се използват следните определения ⌫ : 

- „Протокол“ означава Монреалския протокол за веществата, които нарушават 
озоновия слой от 1987 г., последно изменен и коригиран, 

- „страна“ означава всяка страна по Протокола, 

(1)- „Държава, която не е страна по Протокола“ ⌦ означава ⌫ по отношение на 
определено контролирано вещество включва всяка държаваили регионална 
организация за икономическа интеграция, която не е приела да се обвърже с 
разпоредбите на ⌦ Монреалския ⌫ Ппротокола ⌦ за веществата, които 
нарушават озоновия слой (наричан по-долу Протоколът) ⌫ , които се прилагат 
за това вещество, 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 2, 

буква a) (адаптиран) 

(2)- „контролирани вещества“ означава ⌦ вещества, изброени в Приложение І, 
включително техните изомери ⌫хлорофлуорвъглеводороди, други напълно 
халогенирани хлорофлуорвъглеводороди, халон, тетрахлорметан, 1,1,1-
трихлоретан, метилбромид, хидробромфлуорвъглеводороди, 
хидрохлорфлуорвъглеводороди и бромохлорметан, независимо дали са в смеси 
или не, и независимо от това дали са свежи, събрани, рециклирани или 
регенерирани. Това определение не се отнася за контролирани вещества, които 
се съдържат в готовите продукти освен предназначените за транспорт и 
съхранение контейнери, нито пък незначителните количества от което и да е 
контролирано вещество, получени случайно или непредвидено в резултат на 
някакъв производствен процес; от невлязла в химична реакция изходна 
суровина; следи от веществото в състава на химични реактиви или изпуснатите 
при производствен или манипулационен процес емисии, 

 
 2037/2000 Чл. 2 (адаптиран) 

- „хлорфлуорвъглеводороди“ (CFC) означава контролирани вещества, изброени 
в група I от приложение I, включително техните изомери, 

- „други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди“ означава 
контролирани вещества, изброени в група II от приложение I, включително 
техните изомери, 

(3)- „халони“ означава контролирани вещества, изброени в група III от 
приложение I, включително техните изомери, 
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- „тетрахлорметан“ означава контролирано вещество, посочено в група IV от 
приложение I, 

- „1, 1, 1-трихлоретан“ означава контролирано вещество, посочено в група V от 
приложение I, 

(4)- „метилбромид“ означава контролирано вещество, посочено в група VI от 
приложение I, 

- „хидробромфлуорвъглеводороди“ означава контролирани вещества, изброени в 
група VII от приложение I, включително техните изомери, 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 2, 

буква б) (адаптиран) 

- „бромохлорметан“ означава контролирано вещество, посочено в група IX от 
приложение I, 

 
 2037/2000 Чл. 2 (адаптиран) 

(5)- „хидрохлорфлуорвъглеводороди“ ⌦ „ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди“ ⌫ (HCFC) означава контролирани вещества, 
изброени в група VIII от приложение I, включително техните изомери, 

(6)- „нови вещества“ означава веществата, изброени в приложение ІІтова 
определение обхваща вещества, независимо дали съществуват самостоятелно 
или в смес и независимо дали са свежи, събрани, рециклирани или 
регенерирани. определението не включва онези контролирани вещества, които 
се съдържат в готовите продукти, освен предназначените за транспорт и 
съхранение на същото това вещество контейнери, нито пък незначителните 
количества от което и да е ново вещество, получени случайно или 
непредвидено в резултат на някакъв производствен процес или от невлязла в 
химична реакция изходна суровина,  

(7)- „изходна суровина“ е ⌦ означава ⌫ контролирано или ново вещество, 
подложено на химическа трансформация — процес, в който първоначалният 
му химически състав бива напълно преобразуван и по време на който се отделя 
незначително количество емисии, 

(8)- „производствен агент“ означава контролирани вещества, използвани като 
химични агенти в приложенията, посочени в приложение ІІІ VI, в инсталации, 
съществуващи към 1 септември 1997 г., където емисиите от тях са 
незначителни; в съответствие с критериите и процедурите, упоменати в член 
18, параграф 2, Комисията ще състави списък с дейностите, за които се 
разрешава използването на контролирани вещества в качеството им на 
производствен агент, като за всяка конкретна дейност ще се посочват 
максималните емисионни нива; в съответствие с упоменатата процедура, 
залегнала в член 18, параграф 2, е възможно и приложение VI, и списъкът с 
гореописаните дейности да бъдат изменени вследствие на научно-техническия 
напредък или получаване на нова информация, включително и на предвидения 
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в приетото на срещата на страните по Монреалския протокол Решение Х/14 
преглед, 

(9)- „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, 
произвеждащо контролирани вещества ⌦ или нови вещества ⌫ в Общността, 

(10)- „производство“ означава количеството произведени контролирани вещества, 
⌦ включително количеството, произведено под формата на вторичен 
продукт, ⌫ от което се изважда количеството на унищожени такива чрез 
одобрени от страните технологии;, и цялото количество, което е използвано 
като изходна суровина или производствен агент за производството на други 
химикали; Не се счита за „производство“ количеството от събрани, 
рециклирани или регенерирани вещества, 

(11)- „озоноразрушаващ потенциал“ означава цифрата, посочена в третата колона от 
приложение I и ⌦ приложение ІІ ⌫, представляваща потенциалния ефект 
върху озоновия слой на всяко контролирано вещество ⌦ или ново 
вещество ⌫, 

(12)- „изчислено ниво“ означава количество, определено чрез умножаване на 
количеството на всяко контролирано вещество по неговия озоноразрушаващ 
потенциал и чрез събиране на получените числа, за всяка група контролирани 
вещества от приложение I поотделно, 

(13)- „промишлена рационализация“ означава трансфера — или между Страните по 
Протокола, или в границите на държава-членка — на цялото или на част от 
изчисленото ниво за производство от един производител на друг с цел да се 
оптимизира икономическата ефективност или в отговор на очакван спад в 
доставките вследствие закриване на предприятията, 

 
 нов 

(14) „внос“ означава всяко въвеждане на стоки на митническата територия на 
Общността,  

(15) „износ“ означава извеждането на общностни стоки от митническата територия 
на Общността или на необщностни стоки при реекспорт, както е посочено в 
Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета21. 

 
 2037/2000 Чл. 2 (адаптиран) 
 нов 

(16)- „пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето на трети лица 
 за първи път в рамките на Общността  възмездно или безвъзмездно  и 

включва допускането за свободно обращение, както е посочено в Регламент 
(ЕО) № 450/2008  на контролирани вещества или продукти, съдържащи 
контролирани вещества, които са предмет на настоящия регламент, 

                                                 
21 ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1. 
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(17)- „употреба“ означава използването на контролирани вещества ⌦ или на нови 
вещества ⌫ при производството или поддръжката, и по-специално 
презареждане, на продукти или оборудване или други процеси,в които не 
служат за изходна суровина или производствен агент, 

- „реверсивна климатична/термопомпена система“ означава свързването на 
взаимозависими части, съдържащи хладилен агент, в един затворен кръг, при 
което циркулиращият хладилен агент осъществява топлоотделяне или 
топлопоглъщане (охлаждане или затопляне), процеси, които са обратими 
поради това, че изпарителите и кондензаторите са проектирани да изпълняват 
такива взаимозаменяеми функции, 

- „активно усъвършенстване“ означава процедура, предвидена в член 114, 
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 
1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността22, 

(18)- „събиране“ означава събирането и съхраняването на контролирани вещества, 
например от съоръжения, оборудване и контейнери по време на техническата 
поддръжка или преди разкомплектоване, 

(19)- „рециклиране“ означава повторното използване на събрани контролирани 
вещества след подлагане на основни процеси на почистване, като филтриране 
или сушене; по отношение на хладилните агенти рециклирането обикновено 
включва презареждане на оборудването, което често става на място, 

(20)- „регенериране“ означава повторна обработка и ⌦ усъвършенстване ⌫ 
връщане в нормите на възстановено контролирано вещество след такива 
процеси, като филтриране, сушене, дестилация или химическа обработка с цел 
възстановяване на веществото към определенио ⌦ качество, еквивалентно на 
свеж материал ⌫експлоатационни характеристики, което често изисква 
преработката да се извърши в специализиран център, 

(21)- „предприемач“ означава всяко физическо или юридическо лице:  

(a) което произвежда, рециклира ⌦ или регенерира ⌫ за пускане на пазара 
⌦ , ⌫ използва  или унищожава  контролирани вещества ⌦ или 
нови вещества ⌫за промишлени или търговски цели в Общността,  

(b) което пуска ⌦ внася ⌫ такива внесени вещества за свободно обращение 
в Общността или  

(c) което изнася такива вещества от Общността за промишлени и търговски 
цели. 

 
 нов 

(22) „приложения за карантина“ означава обработка за предотвратяване на 
навлизането, установяването или разпространението на официално 

                                                 
22 ОВ L 302, 19.10.1992, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 955/1999 

(ОВ L 119, 7. 5.1999 г., стр. 1). 
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контролирани вредители от потенциално значение за застрашените от тях 
площи, все още неналични или налични, но не широко разпространени, 
включително болести, или за осигуряване на тяхното контролиране, 
извършвано или разрешено от национален орган; 

(23) „обработка на пратки преди износ“ означава обработка, различна от 
карантинната, прилагана в рамките на 21 дни преди износ, за да бъдат спазени 
изискванията, установени от национален орган от държавата на внос или износ. 

 
 2037/2000 (адаптиран) 
 нов 

ГЛАВА II 

ГРАФИК ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
⌦ КОНТРОЛИРАНИ ВЕЩЕСТВА ⌫ 

Член 34 

Контрол върху производството на контролирани вещества ⌦ Производство ⌫ 

1. При условията на параграфи от 5 до 10 се зЗабранява се производството 
 контролирани вещества с изключение на ненапълно халогенирани 

хлорофлуоровъглеводороди .: на следните вещества 

 а) хлорфлуорвъглеводороди; 

 б) други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди; 

 в) халони; 

 г) тетрахлорметан;; 

 д) 1,1,1-трихлоретан; 

 е) хидробромфлуорвъглеводороди; 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 3 

(адаптиран) 

 ж) бромохлорметан. 

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 1, 

2ра алинея (адаптиран) 

В светлината на предложенията, направени от държавите-членки, Комисията в 
съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, прилага критериите, 
посочени в Решение IV/25 на страните, за да се определят всяка година всички 
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неотложни нужди, за които са разрешени производството и вносът в Общността на 
контролирани вещества, посочени в първа алинея, и да се определят тези потребители, 
които могат да се ползват от тези неотложни нужди. Производство или внос ще се 
разрешава единствено в случай че държавите-членки не разполагат с подходящи 
алтернативи или с рециклирани или регенерирани контролирани вещества от първа 
алинея. 

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 2 

(адаптиран) 

2.. i) При спазване на параграфи 5 - 10 всеки производител гарантира, че: 

 а) изчисленото ниво на производство на метилбромид в периода от 1 януари 
1999 г. до 31 декември 1999 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца 
не надвишава 75 % от изчисленото ниво на производство на метилбромид през 
1991 г.; 

 б) изчисленото ниво на производство на метилбромид в периода от 
1 януари 2001 г. до 31 декември 2001 г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 40 % от изчисленото ниво на 
производство на метилбромид през 1991 г.; 

 в) изчисленото ниво на производство на метилбромид в периода от 
1 януари 2003 г. до 31 декември 2003 г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 25 % от изчисленото ниво на 
производство на метилбромид през 1991 г.; 

 г) не произвежда метилбромид след 31 декември 2004 г. 

 Изчисленото ниво по букви а), б), в) и г) не включва сумата от метилбромид, 
произведен за карантина и обработка на пратки преди износ. 

 ii) В светлината на предложенията, направени от държавите-членки, Комисията 
в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, прилага 
критериите, посочени в Решение IХ/6 на страните, заедно с всички други 
значими критерии с цел да се определят всяка година всички критични нужди, 
за чието задоволяване биха могли да се разрешат производството, вносът и 
употребата след 31 декември 2004 г. на метилбромид в Общността, 
разрешените количества и видове употреба и тези потребители, които могат да 
се ползват от изключението, отнасящо се до критични нужди. Това 
производство и вносът ще се разрешават само ако няма подходящи 
алтернативи или страните не разполагат с рециклиран или регенериран 
метилбромид. 

 При спешни случаи, когато размножаването на определен вредител достигне 
застрашителни размери или се появи епидемия от дадено заболяване, 
Комисията при поискване, депозирано от компетентните органи на някоя 
държава-членка, може да оторизира временното използване на метилбромид. 
Такова разрешение ще се издава за период не по-дълъг от 120 дни и за 
количества, не надвишаващи 20 тона. 
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 2037/2000 Чл. 3, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

23. При условията на параграфи 8, 9 и 10 всеки ⌦ Всеки ⌫ производител 
гарантира ⌦ следното ⌫ : че 

 а) изчисленото ниво на производство на хидрохлорфлуорвъглеводороди в 
периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2000 г. и за всеки следващ период 
от дванадесет месеца не превишава изчисленото ниво на производство на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди през 1997 г.; 

 б) изчисленото ниво на производство на хидрохлорфлуорвъглеводороди 
⌦ ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ в периода от 
1 януари 2008 ⌦ 2010 ⌫ г. до 31 декември 2008 ⌦ 2010 ⌫ г. и за всеки 
следващ период от дванадесет месеца не надвишава 35 % от изчисленото ниво 
на производство на хидрохлорфлуорвъглеводороди ⌦ ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ през 1997 г.; 

 б)в) изчисленото ниво на производство на хидрохлорфлуорвъглеводороди 
⌦ ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ в периода от 
1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца не надвишава 20  14  % от изчисленото ниво на 
производство на хидрохлорфлуорвъглеводороди ⌦ ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди ⌫ през 1997 г.; 

 вг) изчисленото ниво на производство на хидрохлорфлуорвъглеводороди в 
периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. и за всеки следващ период 
от дванадесет месеца не надвишава 15 % от изчисленото ниво на производство 
на хидрохлорфлуорвъглеводороди през 1997 г.; 

 д) не произвежда хидрохлорфлуорвъглеводороди ⌦ ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди ⌫ след 31 декември  2019 г. 2025 г. 

Преди 31 декември 2002 г. Комисията ще преразгледа нивото на производство на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди с оглед да се определи: 

– дали да се предложи намаляване на производството преди 2008 г., и/или 

– дали да се предложи промяна на нивата на производство, посочени в букви б), 
в) и г). 

При преразглеждането ще се вземат предвид развитието на потреблението на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди в целия свят, износът на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди от Общността и други страни, членуващи в 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и техническата и 
икономическата наличност на алтернативни вещества или технологии, както и 
развитието в международен план на ситуацията по Протокола. 
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 2037/2000 Чл. 3 (адаптиран) 

4. Комисията ще издава разрешителни на определените в съответствие с параграф 1, 
втора алинея и параграф 2, ii) потребители, като ги уведомява за веществата, 
приложенията и количествата, които имат право да използват.  

5. На производител може да се разреши от компетентния орган на държавата-членка, в 
която се намира съответното производство, да произвежда контролирани вещества, 
посочени в параграфи 1 и 2, с цел да се удовлетворят исканията, за които е издадено 
разрешително в съответствие с параграф 4. Компетентният орган на съответната 
държава-членка предварително нотифицира Комисията за своето намерение да издаде 
такова разрешително. 

6.Компетентният орган на държавата-членка, в която се намира съответното 
производство на производителя, може да разреши на производителя да надхвърли 
изчислените нива на производство, посочени в параграфи 1 и 2, с цел да се задоволят 
основните вътрешни нужни на страните съгласно член 5 от Протокола, при условие че 
допълнително изчислените нива на производство на съответните държави-членки не 
превишават тези, които са разрешени за тази цел от член 2А до 2Д и член 2З от 
Протокола за въпросния период. Компетентният орган на съответната държава-членка 
предварително нотифицира Комисията за своето намерение да издаде такова 
разрешително. 

7. Доколкото Протоколът позволява, компетентният орган на държавата-членка, в 
която се намира съответното производство на производителя, може да разреши на 
производителя да надхвърли изчислените нива на производство, посочени в параграфи 
1 и 2, с цел да се задоволят неотложните или критични нужди на страните по тяхно 
искане. Компетентният орган на съответната държава-членка предварително 
нотифицира Комисията за своето намерение да издаде такова разрешително. 

8. Доколкото Протоколът позволява, компетентният орган на държавата-членка, в 
която се намира съответното производство на производителя, може да разреши на 
производителя да надхвърли изчислените нива на производство, посочени в параграфи 
1 - 7, за целите на промишлената рационализация в съответната държава-членка, при 
условие че изчислените нива на производство на тази държава-членка не надвишават 
сбора от изчислените нива на производство на нейните местни производители, както е 
определено в параграфи 1 - 7 за въпросния период. Компетентният орган на 
съответната държава-членка предварително нотифицира Комисията за своето 
намерение да издаде такова разрешително. 

9. Доколкото Протоколът позволява, Комисията със съгласието на компетентния орган 
на държавата-членка, в която се намира съответното производство на производителя, 
може да разреши на производителя да надхвърли изчислените нива на производство, 
посочени в параграфи от 1 до 8, за целите на промишлената рационализация между 
държавите-членки, при условие че сборът от изчислените нива на производство на 
съответните държави-членки не надвишава сбора от изчислените нива на производство 
на техните местни производители, определени в параграфи от 1 до 8, за въпросния 
период. Изисква се и съгласие на компетентния орган на държавата-членка, в което е 
предвидено намаляване на производството. 
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10. Доколкото Протоколът позволява, Комисията може със съгласието на компетентния 
орган на държава-членка, в която се намира съответното производство, и на 
правителството на съответната трета страна да разреши на производителя да обедини 
изчислените нива на производство, посочени в параграфи 1 - 9, заедно с изчислените 
нива на производство, разрешени на производител в трета страна по Протокола и в 
съответствие с националното законодателство на производителя, за целите на 
промишлената рационализация на трета страна, при условие че сборът на изчислените 
нива на производство от двамата производители не надвишава сбора от изчислените 
нива на производство, позволени на производител от Общността, съгласно параграфи 
от 1 до 9 и изчислените нива на производство, разрешени на производител от трета 
страна по Протокола и по съответното национално законодателство. 

 
 2037/2000 Чл. 4 (адаптиран) 

Член 45 

Контрол върху пПускането на пазара и употребата на контролирани вещества 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 1 

(адаптиран) 
1 Чл. 2, 4то тире, 2ро изречение 

1. При спазване на параграфи 4 и 5 се зЗабраняват се пускането на пазара и употребата 
на следните контролирани вещества 1 . Това определение не се отнася за 
контролирани вещества, които ⌦ не са в ⌫ се съдържат в готовите продукти освен 
предназначените за транспорт и съхранение контейнери, нито пък незначителните 
количества от което и да е контролирано вещество, получени случайно или 
непредвидено в резултат на някакъв производствен процес; от невлязла в химична 
реакция изходна суровина; следи от веществото в състава на химични реактиви или 
изпуснатите при производствен или манипулационен процес емисии .: 

 а) хлорфлуорвъглеводороди; 

 б) други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди; 

 в) халони; 

 г) тетрахлорметан;; 

 д) 1,1,1-трихлоретан; 

 е) хидробромфлуорвъглеводороди; 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 4, 

буква a) (адаптиран) 

 ж) бромохлорметан. 
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 2037/2000 Чл. 4, параграф 4, 

v) (адаптиран) 

2. С изключение на посочените в приложение VII⌦ член 13 ⌫ употреби, 
системите за противопожарна защита и пожарогасителите, които съдържат халони, ще 
бъдат извадени от употреба преди 31 декември 2003 г и халоните следва да бъдат 
събрани в съответствие с член ⌦ 22 ⌫ 16. 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 1, 

2ра алинея (адаптиран) 

Комисията може по искане на компетентен орган на държава-членка и в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, да разреши временно използването на 
хлорфлуорвъглеводороди до 31 декември 2004 г. при доставка на съоръжения за 
херметично затворени уреди, предназначени за имплантация в човешкото тяло, 
отделящи премерени дози лекарствено средство, а до 31 декември 2008 г. — за налични 
военни нужди, при условие че се докаже липсата на технически и икономически 
оправдано алтернативно вещество, не съществува заместваща технология или при 
невъзможност да бъде използвана в дадено специфично приложение. 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 2 

(адаптиран) 

2. i) При спазване на параграфи 4 и 5 всеки производител или вносител гарантира, 
че:  

 а) изчисленото ниво метилбромид, който пуска на пазара или използва за 
собствени нужди в периода от 1 януари 1999 г. до 31 декември 1999 г. и 
за всеки следващ период от дванадесет месеца, не надвишава 75 % от 
изчисленото ниво на метилбромид, който е пуснал на пазара или е 
използвал за собствени нужди през 1991 г.; 

 б) изчисленото ниво на метилбромид, който пуска на пазара или използва 
за собствени нужди в периода от 1 януари 2001 г. до 31 декември 2001 г. 
и за всеки следващ период от дванадесет месеца, не надвишава 40 % от 
изчисленото ниво на метилбромид, който е пуснал на пазара или е 
използвал за собствени нужди през 1991 г.; 

 в) изчисленото ниво на метилбромид, който пуска на пазара или използва 
за собствени нужди в периода от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2003 г. 
и за всеки следващ период от дванадесет месеца, не надвишава 25 % от 
изчисленото ниво на метилбромид, който е пуснал на пазара или е 
използвал за собствени нужди през 1991 г.; 

 г) не пуска на пазара или използва за собствени нужди метилбромид след 
31 декември 2004 г. 

 Доколкото Протоколът позволява, по искане на компетентен орган от държава-
членка Комисията може в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, 
параграф 2, да промени изчисленото ниво на метилбромид, посочено в член 3, 
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параграф 2, точка i), буква в) и в буква в) по-горе, когато е доказано, че това е 
необходимо, за да се задоволят нуждите на тази държава-членка, тъй като не 
разполага или не могат да се използват технически и икономически 
осъществими алтернативни вещества или заместители, които са безвредни за 
околната среда и човешкото здраве. 

 Комисията след консултации с държавите-членки насърчава развитието, 
включително проучванията, и използването на алтернативи на метилбромида, 
колкото е възможно по-скоро. 

 ii) При спазване на параграф 4 след 31 декември 2005 г. се забраняват 
пускането на пазара и употребата на метилбромид от предприемачи, различни 
от производителите и вносителите. 

 iii) Изчислените нива, посочени в точка i), букви а), б), в) и г) и точка ii), не 
включват количеството метилбромид, произведен или внесен за карантина и 
обработка на пратки преди износ. За периода от 1 януари 2001 г. до 
31 декември 2001 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца всеки 
производител и вносител гарантира, че изчисленото ниво на метилбромид, 
което той пуска на пазара или използва за собствени нужди за карантина и 
обработка на пратки преди износ, не надвишава средното изчислено ниво на 
метилбромид, което той е пуснал на пазара или е използвал за собствени нужди 
за карантина и обработка на пратки преди износ през 1996 г., 1997 г. и 1998 г.  

 Всяка година държавите-членки докладват на Комисията количествата 
метилбромид, разрешени за използване на тяхна територия за карантина и 
обработка на пратки преди износ, с каква цел е бил използван метилбромидът и 
напредъка, който са постигнали в оценяването и въвеждането на алтернативи. 

 Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, 
взема мерки за намаляване на изчисленото ниво на метилбромид, което 
производителите и вносителите могат да пускат на пазара или да използват за 
собствени нужди за карантина и обработка на пратки преди износ, в 
зависимост от техническите и икономическите възможности за прилагане на 
алтернативни вещества или технологии и съответното развитие по протокола в 
международен мащаб. 

 iv) Общите количествени ограничения на метилбромид за пускане на пазара 
или за използване от производителите и вносителите за собствени нужди са 
определени в приложение III.  

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 3 

(адаптиран) 
1 2039/2000 Чл. 1 

3. i) При спазване на параграфи 4 и 5 и член 5, параграф 5: 

 а) изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите пускат на пазара или използват за 
собствени нужди в периода от 1 януари 1999 г. до 31 декември 1999 г. и 
за всеки следващ период от дванадесет месеца, не надвишава сумата от: 
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– 2,6 % от изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите са пуснали на пазара или 
използвали за собствени нужди през 1989 г.; и 

– изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите са пуснали на пазара или 
използвали за собствени нужди през 1989 г.; 

 б) изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите пускат на пазара или използват за 
собствени нужди в периода от 1 януари 2001 г. до 31 декември 2001 г., не 
надвишава сумата от: 

– 2,0 % от изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите са пуснали на пазара или 
използвали за собствени нужди през 1989 г.; и 

– изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите са пуснали на пазара или 
използвали за собствени нужди през 1989 г.; 

 в) изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите пускат на пазара или използват за 
собствени нужди в периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2002 г., не 
надвишава 85 % от нивото, което е изчислено съгласно буква б); 

 г) изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите пускат на пазара или използват за 
собствени нужди в периода от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2003 г., не 
надвишава 45 % от нивото, което е изчислено съгласно буква б); 

 д) изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите пускат на пазара или използват за 
собствени нужди в периода от 1 януари 2004 г. до 31 декември 2004 г. и 
за всеки следващ период от дванадесет месеца, не надвишава 30 % от 
нивото, което е изчислено съгласно буква б); 

 е) изчисленото ниво на хидрохлорфлуорвъглеводороди, което 
производителите и вносителите пускат на пазара или използват за 
собствени нужди в периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г. и 
за всеки следващ период от дванадесет месеца не надвишава 25 % от 
нивото, което е изчислено съгласно буква б); 

 ж) производителите и вносителите няма да въвеждат на пазара или да 
използват за собствени нужди хидрохлорфлуорвъглеводороди след 
31 декември 2009 г.; 

 з) всеки производител и вносител гарантира, че изчисленото ниво на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди, което пуска на пазара или използва за 
собствени нужди в периода от 1 януари 2001 г. до 31 декември 2001 г. и 
за всеки следващ период от дванадесет месеца, процентно не надвишава 
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изчислените в букви от а) до в) нива 1 на процентния пазарен дял, 
предназначен за него през 1999 г  .; 

 
 1366/2006 Чл. 1 (адаптиран) 

 и) чрез дерогация от буква з) всеки производител и вносител в Чешката 
република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Словения и Словакия следва да гарантира, че изчисленото ниво на 
хидрохлорофлуоровъглеводороди, които той пуска на пазара или 
използва за собствени нужди, не надвишава като процент от изчислените 
нива, посочени в букви б), г), д) и е), средната стойност на пазарния му 
дял през 2002 и 2003 г. в проценти. 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 3 

(адаптиран) 

 ii) Преди 1 януари 2001 г. в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, 
параграф 2, Комисията определя механизъм за разпределяне на квотите за 
всеки производител и вносител от изчислените нива, посочени в букви от г) до 
е), приложими за периода от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2003 г. и за всеки 
следващ период от дванадесет месеца. 

 iii) За производителите количествата, посочени в този параграф, се отнасят до 
количествата свежи хидрохлорфлуорвъглеводороди, които те пускат на пазара 
или използват за собствени нужди в Общността и които са произведени в 
Общността. 

 iv) Общите количествени ограничения за хидрохлорфлуорвъглеводороди, 
отнасящи се за пускане на пазара или използване от производителите и 
вносителите за собствени нужди, са определени в приложение III. 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 4 

(адаптиран) 

4. i) а) Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за въвеждането на пазара на контролирани 
вещества за унищожаване в границите на Общността по одобрени от страните 
технологии;  

 б) параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за пускане на пазара или употреба на 
контролирани вещества, ако: 

– те се използват като изходна суровина или производствен агент, или 
или  

– се използват за неотложни нужди, заявени от лицензираните 
потребители, посочени в член 3 параграф 1, за критични нужди, 
заявени от лицензираните потребители, посочени в член 3, параграф 
2, или в отговор на заявки за временно ползване при спешни случаи, 
предвидени в член 3, параграф 2, ii). 
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 ii) Параграф 1 не се прилага при пускане на пазара на контролирани вещества 
от предприемачи, които са различни от производителите, за поддръжка или 
сервизно обслужване на хладилно и климатично оборудване до 31 декември 
1999 г. 

 iii) Параграф 1 не се прилага за използване на контролирани вещества за 
поддръжка или сервизно обслужване на хладилно и климатично оборудване 
или за пръстови отпечатъци. до 31 декември 2000 г. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 4, 

буква б) (адаптиран) 

 iv) Параграф 1, буква в) не се прилага при пускане на пазара или при 
използване на халони, които до 31 декември 2002 г. са били събрани, 
рециклирани и регенерирани при съществуваща система за защита от пожар 
или при пускане на пазара или при използване на халон за критични нужди, 
посочени в приложение VII. Всяка година компетентният орган на държавата-
членка уведомява Комисията за количествата халон, използвани за критични 
нужди, мерките, които са предприети, за да се намалят техните емисии и 
оценка на тези емисии, както и настоящите дейности за определяне и 
използване на адекватни алтернативи. Всяка година Комисията прави преглед 
на критичните нужди, изброени в приложение VII, определя и времеви рамки 
за поетапно спиране, като взема предвид наличността на технически и 
икономически приложими алтернативи или технологии, които са приемливи от 
гледна точка на околната среда и здравето, съгласно процедурата, посочена в 
член 18, параграф 2. 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 4 

(адаптиран) 

 v) С изключение на посочените в приложение VII употреби, системите за 
противопожарна защита и пожарогасителите, които съдържат халони, ще бъдат 
извадени от употреба преди 31 декември 2003 г. и халоните следва да бъдат 
събрани в съответствие с член 16.  

5. Всеки производител или вносител, който има право да пуска на пазара или да 
използва за собствени нужди контролирани вещества, посочени в настоящия член, 
може да прехвърли това право по отношение на цялото или част от количествата от 
тази група вещества, определени в съответствие с настоящия член, на всеки друг 
производител или вносител на тази група вещества в Общността. За всяко такова 
прехвърляне на право Комисията трябва да бъде уведомена предварително. 
Прехвърлянето на право за пускане на пазара или използване на контролирани 
вещества не означава, че си запазва по-нататък правото да произвежда или внася. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 4 

буква в) (адаптиран) 

6. Забранява се внасянето и пускането на пазара на продукти или оборудване, които 
съдържат хлорофлуорвъглеводороди, други напълно халогенирани 
хлорофлуорвъглеводороди, халон, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, 
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хидробромфлуорвъглеводороди и бромохлорметан, с изключение на продуктите или 
оборудването, за които използването на съответните контролирани вещества е било 
разрешено в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея или са изброени в 
приложение VII. Продукти и оборудване, които са произведени преди влизането в сила 
на настоящия регламент, не попадат в обхвата на тази забрана.  

 
 2037/2000 Чл. 5 (адаптиран) 

Член 5 

Контрол върху употребата на хидрохлорфлуорвъглеводороди 

1. Забранява се използването на хидрохлорфлуорвъглеводороди при следните условия:  

 а) в аерозоли; 

 б) като разтворители: 

 i) като разтворители в незакрити устройства, включващи почистващи 
машини без горен капак и открити сушилни без хладилни зони, в състава 
на лепила, почистващи плесен агенти, за отпушване на канализации, 
където хидрохлорфлуорвъглеводородите не се събират; 

 ii) от 1 януари 2002 г. се забраняват всички употреби в качеството им на 
разтворители, с изключение на приложенията им за фино почистване на 
електрически или други компоненти във въздухоплаването и 
космонавтиката, за които забраната влиза в сила на 31 декември 2008 г.; 

 в) като хладилни агенти: 

 i) в оборудване, което е произведено след 31 декември 1995 г. и е 
предназначено за следните видове употреба: 

– в незатворени системи за директно изпаряване, 

– в домашни хладилници и фризери, 

– климатични системи в моторни превозни средства, трактори и 
превозни средства с висока проходимост или ремаркета, използващи 
всякакви енергийни източници, с изключение на военни 
приложения, за които забраната влиза в сила от 31 декември 2008 г., 

– в климатични системи в обществени пътни моторни превозни 
средства; 

 ii) в климатични инсталации в железопътния транспорт при оборудване, 
което е произведено след 31 декември 1997 г.; 

 iii) от 1 януари 2000 г. в оборудване, което е произведено след 
31 декември 1999 г., при следните видове употреба: 
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– в обществени и дистрибуторски хладилници и складове, 

– за оборудване с мощност на вала, равна или по-голяма от 150 kW; 

 iv) от 1 януари 2001 г. за всички други хладилни и климатични 
инсталации, които са произведени след 31 декември 2000 г., с изключение 
на неподвижни климатични инсталации с мощност на охлаждане под 100 
kW, където използването на хидрохлорфлуорвъглеводородите се 
забранява от 1 юли 2002 г. за оборудване, което е произведено след 
30 юни 2002 г., и на реверсивни климатични/термопомпени системи, 
където използването на хидрохлорфлуорвъглеводородите се забранява от 
1 януари 2004 г. във всяко оборудване, което е произведено след 
31 декември 2003 г.; 

 v) от 1 януари 2010 г. се забранява използването на свежи 
хидрохлорфлуорвъглеводороди за поддръжка и сервизно обслужване на 
хладилни и климатични инсталации, които съществуват към този момент; 
всички хидрохлорфлуорвъглеводороди се забраняват от 1 януари 2015 г.  

 Преди 31 декември 2008 г. Комисията преразглежда техническата и 
икономическата наличност на алтернативи на рециклирани 
хидрохлорфлуорвъглеводороди. 

 При прегледа се взема предвид наличността на технически и 
икономически осъществими алтернативи на 
хидрохлорфлуорвъглеводородите в съществуващите хладилни 
инсталации с оглед да се избегне неоправдано изоставяне на 
оборудването. 

 Разглежданите алтернативи следва да имат значително по-безвредни 
последици за околната среда от хидрохлорфлуорвъглеводородите. 

 Комисията представя резултата от прегледа на Европейския парламент и 
на Съвета. Когато е целесъобразно и в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 18, параграф 2, Комисията взима решение дали да 
промени датата 1 януари 2015 г.; 

 г) за производството на пенопласти: 

 i) за производството на всички видове пенопласти, с изключение на 
интегрална пластмаса с приложение в техническата безопасност и на 
твърдите пенопласти за изолация; 

 ii) от 1 октомври 2000 г. за производството на интегрална пенопластмаса 
с приложение в техническата безопасност и на твърдите пенопласти за 
изолация; 

 iii) от 1 януари 2002 г. за производството на екструдиран изолационен 
стиропор, освен когато е предназначен за транспорта като изолационен 
материал; 
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 iv) от 1 януари 2003 г. за производството на пенополиуретан за уреди, на 
гъвкави пенополиуретани с ламинирана лицева повърхност и на 
полиуретанови сандвич панели, с изключение на последните две, ако са 
предназначени за изолационен материал в транспорта; 

 v) от 1 януари 2004 г. за производството на всякакви пенопласти, 
включително и на полиуретанови шпрейове и пенопласти на блокчета; 

 д) като газопреносител на стерилизационни вещества в затворени системи, в 
оборудване, произведено след 31 декември 1997 г.; 

 е) за всички други приложения. 

 
 2037/2000 Чл. 5, параграф 2 

(адаптиран) 

2. Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава използването на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди: 

 а) за лабораторни нужди, включително изследователска и научно-развойна 
дейност;  

 б) като изходна суровина;  

 в) като производствен агент; 

3. Чрез дерогация от параграф 1 използването на хидрохлорфлуорвъглеводороди като 
пожарогасителни агенти в съществуващи противопожарни системи като заместители на 
халоните, използвани за нуждите, изброени в приложение VII, може да бъде разрешено 
при следните условия: 

– халоните, които се съдържат в такива противопожарни системи, се заместват 
напълно, 

– заменените халони се унищожават, 

– 70 % от разходите по унищожаването се покриват от доставчика на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди, 

– всяка година държавите-членки, които се възползват от тази разпоредба, 
уведомяват Комисията за броя на инсталациите и съответните количества 
халони. 

4. Забраняват се вносът и пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи 
хидрохлорфлуорвъглеводороди, за които е в сила ограничение на тяхната употреба 
съгласно настоящия член, от датата, на която ограничението за употребата им влиза в 
сила. Продукти и оборудване, за които е установено, че са произведени преди датата на 
ограничението за тяхната употреба, не са предмет на тази забрана. 

5. До 31 декември 2009 г. ограниченията за употреба, предвидени в настоящия член, не 
се прилагат за производство на продукти за износ за страни, където използването на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди в тези продукти е все още разрешено. 
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6. Комисията може в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, и в 
светлината на опита, придобит от действието на настоящия регламент, или с оглед да 
отрази техническия прогрес да промени списъка и датите, посочени в параграф 1, но в 
никакъв случай без да удължава периодите, определени в него, без да се нарущават 
изключенията предвидени в параграф 7. 

7. При заявка, депозирана от компетентните власти на дадена държава-членка, 
Комисията в съответствие с процедурите на член 18, параграф 2 може да разреши 
ограничено по време използване и пускане на пазара на хидрохлорфлуорвъглеводороди 
за специални случаи като дерогация от параграф 1 и член 4, параграф 3 и при доказана 
липса на технически и икономически оправдано алтернативно вещество, технология 
или невъзможност да се намери алтернатива за даденото специфично приложение. 
Комисията незабавно ще уведомява държавите-членки за разрешените облекчения на 
режима.  

 
 нов 

Член 6 

Пускане на пазара на продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от 
контролирани вещества 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 4, 

буква в) = Чл. 4, параграф 6 
(адаптиран) 

 нов 

6. Забранява се внасянето и пускането на пазара на продукти или оборудване, 
които съдържат  или зависят от контролирани вещества  
хлорофлуорвъглеводороди, други напълно халогенирани хлорофлуорвъглеводороди, 
халон, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, хидробромфлуорвъглеводороди и 
бромохлорметан, с изключение на продуктите или оборудването, за които използването 
на съответните контролирани вещества е било разрешено в съответствие с член 3, 
параграф 1, втора алинея ⌦ член 10, член 11 параграфи 1, 2 и 4 ⌫ или ⌦ член 13. ⌫ 
са изброени в приложение VII Продукти и оборудване, които са произведени преди 
влизането в сила на настоящия регламент, не попадат в обхвата на тази забрана. 

 
 нов 

ГЛАВА III 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ДЕРОГАЦИИ 

Член 7 

Употреба като изходна суровина 
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1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 контролираните вещества могат да бъдат 
произвеждани, пускани на пазара и използвани като изходна суровина. 

2. Контролираните вещества, произведени или пуснати на пазара като изходна 
суровина, могат да бъдат използвани единствено за тази цел. Контейнерите, съдържащи 
подобни вещества, носят ясно обозначение, че веществото може да бъде използвано 
единствено като изходна суровина. 

3. Комисията може да определи формата и съдържанието на използваното 
обозначение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. 

Член 8 

Употреба на контролирани вещества като производствени агенти 

1. Чрез дерогация от членове 4 и 5 контролираните вещества могат да бъдат 
произвеждани, пускани на пазара и използвани като производствени агенти. 

 
 2037/2000 Чл. 2, 16то тире. 1во 

изречение (адаптиран) 
 нов 

2. Контролираните вещества могат да бъдат използвани само като 
производствени агенти  „производствен агент“ означава контролирани вещества, 
използвани като химични агенти в приложенията, посочени в приложение VI, в 
инсталации, съществуващи към 1 септември 1997 г., където емисиите от тях са 
незначителни.; 

 
 нов 

3. Контролираните вещества, произведени или пуснати на пазара като 
производствени агенти, могат да бъдат използвани единствено за тази цел.  

 
 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 1 (адаптиран) 

 нов 

43. Вв съответствие с критериите и процедурите, упоменати в член 1825, 
параграф 2, Комисията ⌦ може да ⌫ ще състави списък с ⌦ предприемачите ⌫ 
дейностите, за които се разрешава ⌦ употребата ⌫ използването на контролирани 
вещества в качеството им на производствен агент, като за всяка конкретна дейност ще 
се посочват  , при необходимост, максималните  количества, които могат да бъдат 
използвани и  емисионните нива.; 

вВследствие на научно-техническия напредък или получаване на нова информация 
Комисията може: 
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а) да изменя горепосочения списък с предприемачи в съответствие спроцедурата, 
посочена в член 18, параграф 2;  

б) да изменя приложение III VI ⌦ , посочено в член 2, параграф 8 ⌫. Тези 
мерки, предназначени да изменятнесъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат всъответствие с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18,параграф 3. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 25, параграф 3. 

 
 нов 

Член 9 

Пускане на пазара на контролирани вещества за унищожаване 

Чрез дерогация от член 5 на пазара в рамките на Общността могат да бъдат пускани 
контролирани вещества за унищожаване, в съответствие с изискванията за 
унищожаване, изложени в член 22, параграф 1. 

 
 нов 

Член 10 

Употреба на контролираните вещества, различни от ненапълно халогенирани 
хлорофлуорвъглеводороди, за основни лабораторни и аналитични нужди 

1. Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и член 5 контролирани вещества, различни 
от ненапълно халогенирани хлорофлуорвъглеводороди, могат да бъдат произвеждани, 
пускани на пазара и използвани за основни лабораторни и аналитични нужди, при 
условие че са регистрирани и лицензирани в съответствие с настоящия член. 

 
 2037/2000 Чл. 3. параграф 1, 

2ра алинея (адаптиран)  
 нов 

21. В светлината на предложенията, направени от държавите-членки, Комисията, в 
съответствие с процедурата, предвидена в член 2518, параграф 2, прилага критериите, 
посочени в Решение IV/25 на страните, за да се определят всяка година всички 
неотложни ⌦ възможни употреби за основни лабораторни и аналитични ⌫ нужди, за 
които са разрешени производството и вносът в Общността на контролирани вещества, 
⌦ различни от ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ посочени в 
първа алинея,  съответните количества, периодът, за който е валидно 
изключението  и да се определят тези потребителите, които могат да се ползват от 
тези ⌦ употреби за основни ⌫ неотложни ⌦ лабораторни и аналитични ⌫ нужди. 
Производство или внос ще се разрешава единствено в случай че държавите-членки не 
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разполагат с подходящи алтернативи или с рециклирани или регенерирани 
контролирани вещества от първа алинея. 

 
 нов  

3. Контролираните вещества, произведени или пуснати на пазара за основни 
лабораторни и аналитични нужди, могат да бъдат използвани единствено за тази цел. 

Посочените вещества се пускат на пазара и се разпространяват единствено при 
условията, определени в приложение V. Комисията може да измени посоченото 
приложение. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 25, параграф 3. 

 
 нов 

4. Всяко лице, което използва за основни лабораторни и аналитични нужди 
контролирани вещества, различни от ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, се регистрира пред Комисията, като посочва използваните 
вещества, предназначението, очакваното годишно потребление и доставчиците на тези 
вещества и актуализира посочената информация при промени. 

 
 нов 

5. Производителите и вносителите, които снабдяват лицата, посочени в параграф 4, 
или които използват контролираните вещества за собствени нужди, обявяват пред 
Комисията, до датата, посочена в известие на Комисията, прогнозираното търсене за 
посочения в известието период, като конкретизират естеството и количествата на 
необходимите контролирани вещества.  

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 4 

(адаптиран) 
 нов 

64. Комисията ще издава ⌦ лицензии ⌫ разрешителни на определените в 
съответствие с параграф 1, втора алинея и параграф 2, ii) потребители  производители 
и вносители , като и ги уведомява за веществата, приложенията и количествата, които 
⌦ те ⌫ имат право да  пускат на пазара или да  използват  за собствени 
нужди  .  

 
 нов 

Общото годишно количество, за което са издадени лицензии, не следва да надвишава 
130 % от средно изчисленото ниво на контролирани вещества за употреба за основни 
лабораторни и аналитични нужди, пуснати на пазара или използвани за собствени 
нужди от производители и вносители, от 2005 до 2008 година. 
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 2037/2000 Чл. 3, параграф 5 

(адаптиран) 

75. На производител може да се разреши от компетентния орган на държавата-членка, в 
която се намира съответното ⌦ му ⌫ производство, да произвежда контролирани 
вещества, посочени в параграфи 1 и 2, с цел да се удовлетворят исканията, за които е 
издаденао ⌦ лицензия ⌫ разрешително в съответствие с параграф 64.  

Компетентният орган на съответната държава-членка предварително нотифицира 
Комисията за своето намерение да издаде такова ⌦ разрешение ⌫ разрешително. 

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 7 

(адаптиран) 

87. Доколкото Протоколът позволява, компетентният орган на държавата-членка, в 
която се намира съответното производство на производителя, може да разреши на 
производителя да надхвърли изчислените нива на производство, посочени в 
параграфи 61 и 2, с цел да се задоволият неотложните ⌦ употребата за основни 
лабораторни и аналитични ⌫ или критични нужди на Сстраните по тяхно искане.  

Компетентният орган на съответната държава-членка предварително нотифицира 
Комисията за своето намерение да издаде такова ⌦ разрешение ⌫ разрешително. 

 
 нов 

Член 11 

Употреба и пускане на пазара на ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди и на продукти и оборудване, съдържащи или 

зависещи от ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди 

1. Чрез дерогация от член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 ненапълно 
халогенираните хлорофлуоровъглеводороди могат да бъдат произвеждани, пускани на 
пазара и употребявани  

 
 2037/2000 Чл. 5, параграф 2, 

буква a) (адаптиран) 
 нов 

а) за лабораторни ⌦ и аналитични ⌫ нужди., 

Всяко лице, което употребява за основни лабораторни и аналитични нужди 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, се регистрира пред Комисията, 
като посочва използваните вещества, предназначението, очакваното годишно 
потребление и доставчиците на тези вещества и актуализира посочената информация 
при промени  включително изследователска и научноразвойна дейност;.  



 

BG 45   BG 

 
 нов 

2. Чрез дерогация от член 5 до 31 декември 2014 г. регенерирани ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди могат да бъдат пускани на пазара и 
използвани за поддръжка и сервизно обслужване на съществуващи хладилни и 
климатични инсталации, при условие че върху контейнера има обозначение, че 
веществото е било регенерирано.  

До 31 декември 2014 г. за поддръжка и сервизно обслужване на съществуващи 
хладилни и климатични инсталации могат да бъдат използвани рециклирани ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, при условие че са били събрани от такива 
инсталации от съответния предприемач. 

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

 
 2037/2000 Чл. 5, параграф 7 

(адаптиран)  
 нов 

4.7. ⌦Чрез дерогация от членове 5 и 6 ⌫ Ппри заявка, депозирана от 
компетентните власти на дадена държава-членка, Комисията, в съответствие с 
процедурите пона член 25 18, параграф 2, може да разреши ограниченао по време 
⌦ употреба ⌫ използване и пускане на пазара на ⌦ ненапълно халогенирани ⌫ 
хидрохлорофлуоровъглеводороди  и на продукти и оборудване, съдържащи или 
зависещи от ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди  за специални 
случаи като дерогация от параграф 1 и член 4, параграф 3 и при доказана липса на 
технически и икономически оправдано алтернативно вещество, технология или 
невъзможност да се намери алтернатива за даденото специфично приложение. 
Комисията незабавно ще уведомява държавите-членки за разрешените облекчения на 
режима.  

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

 
 нов 

Член 12 

Карантина, обработка на пратки преди износ и други извънредни употреби на 
метилбромид 

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 1 метилбромид може да бъде пускан на 
пазара и използван за карантина и обработка на пратки преди износ до 31 декември 
2014 г. 
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Метилбромид може да бъде използван единствено на обекти, одобрени от 
компетентните органи на съответната държава-членка и при условие, че нивото на 
събиране на освободения от пратката метилбромид е поне [80 %]. 

 
 нов  

2. Изчисленото ниво на метилбромид, който вносителите пускат на пазара или 
използват за собствени нужди за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. и 
за всеки следващ период от дванадесет месеца до 31 декември 2014 г., не надвишава 
210 тонa озоноразрушаващ потенциал. 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 2, 

iii) 2ро изречение (адаптиран) 
 нов 

За периода от 1 януари 2001 г. ⌦ 2010 г. ⌫ до 31 декември 2001 г. ⌦ 2014 г. ⌫ и за 
всеки следващ период от дванадесет месеца  до 31 декември 2010 г.  всеки 
производител и вносител гарантира, че изчисленото ниво на метилбромид, което той 
пуска на пазара или използва за собствени нужди за карантина и обработка на пратки 
преди износ, не надвишава  100 % от  средното изчислено ниво на метилбромид, 
което той е пуснал на пазара или е използвал за собствени нужди за карантина и 
обработка на пратки преди износ през 1996 г., 1997 г. и 1998 г.  

 
 нов 

3. Метилбромид, пуснат на пазара и използван за карантина и обработка на пратки 
преди износ, може да бъде използван единствено за тези цели.  

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 2, i) 

3та алинея (адаптиран) 

3. Комисията след консултации с държавите-членки насърчава развитието, 
включително проучванията, и използването на алтернативи на метилбромида, колкото е 
възможно по-скоро. 

 
 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 3 (адаптиран) 

 нов 

4. Комисията взема мерки за намаляване на изчисленото ниво на метилбромид, 
което производителите и вносителите могат да пускат на пазара или да използват за 
собствени нужди за карантина и обработка на пратки преди износ, в зависимост от 
техническите и икономическите възможности за прилагане на алтернативни вещества 
или технологии  , по-специално чрез адаптиране на количествата, посочени в 
параграф 2  и съответното развитие по Протокола в международен мащаб. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, ⌦ включително ⌫ като го допълват, се приемат в съответствие с 
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процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3член 25, 
параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 2, 

ii) 2ра алинея (адаптиран) 
 нов 

5. При спешни случаи, когато размножаването на определен вредител достигне 
застрашителни размери или се появи епидемия от дадено заболяване, Комисията, при 
поискване, депозирано от компетентните органи на някоя държава-членка, може да 
⌦ разреши ⌫ оторизира временното  производство, пускане на пазара и  
използване ⌦ употреба ⌫ на метилбромид. Такова разрешение ще се издава за 
период не по-дълъг от 120 дни и за количества, ненадвишаващи 20 ⌦ метрични ⌫ 
тона  , като в него се уточняват мерките, които ще се предприемат за намаляване на 
емисиите при употребата  . 

 
 нов 

Член 13 

Употреба на халони за критични нужди 

 
 нов 

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 1 на пазара могат да бъдат пускани халони за 
критичните употреби, изброени в приложение VI. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 4, 

буква б) [=2037/2000 Чл. 4, 
параграф 4, iv) 3то изречение] 
(адаптиран) 

 нов 

2. Всяка година Комисията  може да  прави преглед на ⌦ употребата за ⌫ 
критичните нужди, изброени в приложение VIVII, ⌦ да приема изменения и да ⌫ 
определя и времеви рамки за поетапно спиране ⌦ на разпространението ⌫  чрез 
определяне на крайни срокове , като взема предвид наличността на технически и 
икономически приложими алтернативи или технологии, които са приемливи от гледна 
точка на околната среда и здравето, съгласно процедурата, посочена в член 18, 
параграф 2. 
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 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 3, буква в) 3та 
алинея 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително и като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 2518, параграф 3. 

 
 нов 

3. Комисията може, при искане от страна на компетентните органи на дадена 
държава-членка и в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, да 
предостави дерогации от крайните срокове, при условие че тези крайни срокове са 
определени в приложение VI в съответствие с параграф 2, за специфични случаи, при 
които е демонстрирано, че не е налична друга технически или икономически 
приложима алтернатива. 

 
 нов 

Член 14 

Прехвърляне на права и промишлена рационализация 

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 5 

(адаптиран) 

15. Всеки производител или вносител, който има право да пуска на пазара или да 
използва за собствени нужди контролирани вещества, посочени в настоящия член, 
може да прехвърли това право по отношение на цялото или част от количествата от 
тази съответната група вещества, определени в съответствие с настоящия член, на 
всеки друг производител или вносител на тази група вещества в Общността. За всяко 
такова прехвърляне на право Комисията трябва да бъде уведомена предварително. 
Прехвърлянето на право за пускане на пазара или използване на контролирани 
вещества не означава, че ⌦ той ⌫ си запазва по-нататък правото да произвежда или 
внася. 

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 8 

(адаптиран) 

28. Доколкото Протоколът позволява, компетентният орган на държавата-членка, в 
която се намира съответното производство на производителя, може да разреши на 
производителя да надхвърли изчислените нива на производство, посочени в ⌦ член 4, 
параграф 2 и член 10 ⌫ параграфи 1 - 7, за целите на промишлената рационализация в 
съответната държава-членка, при условие че изчислените нива на производство на тази 
държава-членка не надвишават сбора от изчислените нива на производство на нейните 
местни производители, както е определено в ⌦ член 4, параграф 2 и член 10 ⌫ 
параграфи 1 - 7 за въпросния период. Компетентният орган на съответната държава-
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членка предварително нотифицира Комисията за своето намерение да издаде такова 
⌦ разрешение ⌫ разрешително. 

 
 2037/2000 Чл. 3, параграф 9 

(адаптиран) 

39. Доколкото Протоколът позволява, Комисията ⌦ може, ⌫ със съгласието на 
компетентния орган на държавата-членка, в която се намира съответното производство 
на производителя, може да разреши на производителя да надхвърли изчислените нива 
на производство, посочени в ⌦ член 4, параграф 2 и член 10 ⌫ параграфи от 1 до 8, за 
целите на промишлената рационализация между държавите-членки, при условие че 
сборът от изчислените нива на производство на съответните държави-членки не 
надвишава сбора от изчислените нива на производство на техните местни 
производители, определени в ⌦ член 4, параграф 2 и член 10 ⌫ параграфи от 1 до 8, 
за въпросния период. Изисква се и съгласие на компетентния орган на държавата-
членка, в което е предвидено намаляване на производството. 

 
 2037/2000 Чл 3, параграф 10 

(адаптиран) 

410. Доколкото Протоколът позволява, Комисията може, със съгласието на 
компетентния орган на държава-членка, в която се намира съответното производство, и 
на правителството на съответната трета ⌦ държава ⌫ Сстрана по Протокола, да 
разреши на производителя да обедини изчислените нива на производство, посочени в 
⌦ член 4, параграф 2 и член 10 ⌫ параграфи 1 - 9, заедно с изчислените нива на 
производство, разрешени на производител в трета ⌦ държава ⌫ Сстрана ⌦ по 
Протокола ⌫ и в съответствие с националното законодателство на производителя, за 
целите на промишлената рационализация на трета ⌦ трета държава ⌫ Сстрана ⌦ по 
Протокола ⌫, при условие че сборът на изчислените нива на производство от двамата 
производители не надвишава сбора от изчислените нива на производство, позволени на 
производител от Общността, съгласно ⌦ член 4, параграф 2 и член 10 ⌫ параграфи 1 
- 9 и изчислените нива на производство, разрешени на производител от трета ⌦ трета 
държава ⌫ Сстрана по Протокола и по съответното национално законодателство. 

 
 2037/2000  

ГЛАВА IVII 

ТЪРГОВИЯ 

 
 2037/2000 Чл. 6 (адаптиран) 

Член 615 

Лицензиране на внос ⌦ Внос на контролирани вещества или на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи от контролирани вещества ⌫ от трети 

⌦ държави ⌫ страни 
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 нов 

1. Забранява се вносът на контролирани вещества, които не са в продукт, различен 
от контейнер, предназначен за превозване и съхранение на такива вещества, и на 
продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от подобни вещества. 

2. Забраната по параграф 1 не се отнася до вноса на следните: 

 а) контролирани вещества, ако те са предназначени за употреба за основни 
лабораторни и аналитични нужди, посочени в член 10; 

 б) контролирани вещества, ако те са предназначени за изходна суровина или за 
производствени агенти; 

 в) контролирани вещества, които са предназначени за унищожаване; 

 г) метилбромид, който е предназначен за спешни употреби, посочени в член 12, 
параграф 5 или, до 31 декември 2014 г., за карантина и обработка на пратки 
преди износ, посочени в член 12, параграф 1; 

 д) продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от контролирани 
вещества, за задоволяване на употребата за основни лабораторни и аналитични 
нужди, посочени в член 10; 

 е) продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от халони за задоволяване 
на употреба за критични нужди, посочени в член 13; 

 ж) продукти и оборудване, съдържащи ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, за които е било разрешено пускане на пазара в 
съответствие с член 11, параграф 4. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 5 

(адаптиран) [=Чл. 6, 
параграф 1)] 

 нов 

31. Пускането в свободно обращение  Вносът по параграф 2, с изключение на внос 
за временно складиране, както е посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008, включително 
прехвърляне, или внос за транзит в рамките на Общността,  в Общността или 
активното усъвършенстване на контролирани вещества подлежи на представяне на 
разрешително ⌦ лицензия ⌫ за внос. Посочената  Това ⌦ лицензия ⌫ 
разрешително се издава от Комисията след извършването на проверка за съответствие с 
членове 6, 7, 8 и 13 ⌦ 16 и 20 ⌫ . Комисията предоставя копие от всяко издадено 
разрешително на компетентния орган на държавата-членка, в която съответните 
вещества се внасят. За тази цел всяка държава-членка назначава компетентен орган. 
Контролираните вещества, изброени в групи I, II, III, IV, V и IX, така както са изброени 
в приложение I, не се внасят за активно усъвършенстване. 
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 2037/2000 Чл. 6 (адаптиран) 

2. Лиценз за преработка ще се издава само ако контролираните вещества ще се 
използват в митническата територия на Общността по режима за активно 
усъвършенстване по член 114, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и 
при условие че подобреният продукт е предназначен за реекспорт в държава, където 
производството, консумацията или вносът на конкретното контролирано вещество не 
са забранени. Лицензът ще се издава само с изричното одобрение от компетентните 
власти на държавата-членка, в която ще се осъществява междинната преработка. 

3. Искането за издаване на разрешително съдържа: 

 а) имената и адресите на вносителя и износителя; 

 б) страната, от която се изнася веществото; 

 в) страната, която е крайно местоназначение, ако контролираните вещества 
следва да се използват на митническата територия на Общността по 
процедурата за активно усъвършенстване, предвидена в параграф 2; 

 г) описание на конкретното контролирано вещество, включително: 

– търговско описание, 

– описание и код по КН, както са посочени в приложение IV, 

– вида на веществото (свежо, рециклирано или регенерирано), 

– количеството на веществото в килограми; 

 д) целта на предложения внос; 

 е) ако е известно, мястото и датата на заявения внос и при необходимост 
всички промени в тези данни. 

4. Комисията може да изиска сертификат за естеството на веществото, което следва да 
се внася. 

 
 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 5 (адаптиран) 

5. Комисията може да измени списъка, посочен в параграф 3 и приложение IV.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 18, параграф 3. 
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 2037/2000 Чл. 7 (адаптиран) 
 нов 

Член 716 

Внос  Допускане за свободно обращение в Общността  на контролирани 
вещества от трети ⌦ държави ⌫ страни 

1. ПДопускането в за свободно обращение в Общността на контролирани 
вещества, които са внесени от трети ⌦ държави ⌫ страни, подлежи на количествени 
ограничения. ⌦Комисията определя тези ограничения и разпределя квоти ⌫ 
Определянето на лимитите и разпределението на квотите ⌦ между 
предприемачите ⌫ за периода ⌦ от ⌫ 1 януари — 31 декември ⌦ 2010 г. ⌫ 1999 г. 
и за всеки последващ 12-месечен период ще се извършва в съответствие с посочената в 
член 25 18, параграф 2 процедура. 

⌦ Квотите, посочени в първа алинея се ⌫ Рразпределят се квоти само ⌦ за следните 
вещества ⌫ : 

 а) за контролирани вещества от групи VI и VIII, посочени в приложение I; 

 а)б) за контролирани вещества, ако те се ⌦ употребяват ⌫ използват за 
неотложни ⌦ основни лабораторни и аналитични ⌫ или критични нужди 
⌦ , посочени в член 10 ⌫ или  

 б)  метилбромид за всяка от следните употреби:   

 i) спешни употреби по член 12, параграф 5;   

 ii) до 31 декември 2014 г. и при условие, че се съблюдават 
количествените ограничения за пускане на пазара, предвидени в 
член 12, параграф 2, за карантина и обработка на пратки преди 
износ; 

 в) за контролирани вещества, ако те се използват за изходна суровина или като 
производствен агент; или 

 г) на предприятия, които имат съоръжения за унищожаване на събрани 
контролирани вещества, ако контролираните вещества се използват за 
унищожаване в Общността чрез технологии, одобрени от страните. 

 
 нов 

2. До датата, уточнена в известие на Комисията, вносителите на веществата по 
букви а) и в) декларират пред Комисията очакваното търсене, като посочват естеството 
и количеството на необходимите контролирани вещества. Въз основа на посочените 
декларации Комисията установява количествени ограничения за вноса на веществата 
по букви а) и в). 
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 2037/2000 (адаптиран) 

Член 8 

Внос на контролирани вещества от държава, която не е страна по Протокола 

Забранява се пускането в свободно обращение в Общността или за активно 
усъвършенстване на контролирани вещества, които са внесени от всяка държава, която 
не е страна по Протокола. 

Член 9 

Внос на продукти, които съдържат контролирани вещества, от държава, което не е 
страна по Протокола 

1. Забранява се пускането в свободно обращение в Общността на продукти и 
оборудване, съдържащи контролирани вещества, внесени от всяка държава, която не е 
страна по Протокола. 

 
 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 6 (адаптиран) 

2. Приложение V съдържа списък с продуктите, които съдържат контролирани 
вещества, и кодовете по Комбинираната номенклатура за даване на насоки на 
митническите органи на държавите-членки. Комисията може да добавя, да заличава 
позиции или да изменя списъка въз основа на списъците, изготвени от страните. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 18,параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 11 (адаптиран) 
 нов 

Член 1117 

Износ на контролирани вещества или продукти ⌦ и оборудване ⌫ , съдържащи 
 или зависещи от  контролирани вещества 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 6, 

буква a) (адаптиран) [=Чл. 11, 
параграф 1)] 

 нов 

1. Забранява се износът от Общността на хлорофлуорвъглеводороди, други напълно 
халогенирани хлорофлуорвъглеводороди, халон, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, 
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хидробромфлуорвъглеводороди и бромохлорметан  контролирани вещества, които не 
са в продукт, различен от контейнер, предназначен за превозване и съхранение на 
такива вещества  или продукти и оборудване, съдържащи  или зависещи от  тези 
вещества, освен за лични цели, или чиято продължителна работа се осигурява от 
доставка на тези вещества.  

 
 2037/2000 Чл. 11, параграф 1, 

2ро изречение (адаптиран) 
 нов 

⌦ 2. ⌫ Тази зЗабраната ⌦ , изложена в параграф 1, ⌫ не се прилага за износа 
на: 

 а) контролирани вещества, произведени съгласно член 3, параграф 6 с оглед 
задоволяване на основните вътрешни нужди на страните по член 5 от 
Протокола; 

 а)б) контролирани вещества, произведени съгласно член 3, параграф 7 с оглед 
⌦ за ⌫ задоволяване на ⌦ употреба за основни ⌫ неотложни или критични 
нужди  , посочени в член 10, параграф 2,  на Сстраните; 

 
 нов 

 б) контролирани вещества за задоволяване на употреба за критични нужди 
на Страните, посочени в член 13, параграф 1;  

 
 2037/2000 Чл. 11, параграф 1 

(адаптиран) 
 нов 

 в)д) контролирани вещества, които следва да се използват за като изходна 
суровина или производствен агент; 

 ⌦ г) контролирани вещества, които следва да се използват като 
производствени агенти; ⌫ 

 д)в) продукти и оборудване, съдържащи  или зависещи от контролирани 
вещества, произведени съгласно ⌦ в съответствие с ⌫ член 3 ⌦ 10 ⌫ , 
параграф ⌦ 7 ⌫ 5 или внесени съгласно ⌦ член 15, параграф 2, букви е) 
и д) ⌫ член 7, буква б); 

 
 2037/2000 Чл. 11, параграф 1 

(адаптиран) 
 нов 

 е)г) събрани, рециклирани или регенерирани халони, съхранявани за критични 
нужди в съоръжения, за които има разрешение и се използват от компетентния 
орган за задоволяване на критичните нужди, изброени в приложение VII до 
31 декември 2009 г., и продукти и оборудване, съдържащи  или зависещи 
от  халон, за задоволяване на употреба за да задоволят критичните нужди, 
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изброени в приложение VI VII. До 1 януари 2005 г. Комисията следва да 
извърши преглед на износа на такива събрани, рециклирани и регенерирани 
халони за критични нужди и в съответствие с процедурата, посочена в член 18, 
параграф 2 следва да вземе решение, ако е целесъобразно, да се забрани такъв 
износ преди 31 декември 2009 г.; 

 
 нов 

 ж) свежи или регенерирани ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди за употреби, различни от унищожаване.  

 
 2038/2000 Чл. 1 (адаптиран) 

[=Чл. 11, параграф 1, буква е)] 

 е) дозиращи инхалатори и дозиращи механизми, които съдържат 
хлорофлуоровъглероди за херметично затворени устройства за имплантиране в 
човешкото тяло за подаване на определени дози медикаменти, които по силата 
на член 4, параграф 1 могат да получат временно разрешително в съответствие 
с процедурата, посочена в член 18, параграф 2; 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 6, 

буква в) (адаптиран) [=Чл. 11, 
параграф 1, буква ж)] 

 ж) използвани продукти и оборудване, които съдържат твърди пенопласти за 
изолация или интегрални пенопласти, които са произведени от 
хлорофлуорвъглеводороди. Това изключение не се прилага за: 

– хладилни и климатични инсталации и продукти; 

– хладилни и климатични инсталации и продукти, които съдържат 
хлорофлуорвъглеводороди, използвани като хладилни агенти, или чието 
продължително функциониране зависи от зареждане с 
хлорофлуорвъглеводороди, използвани като хладилни агенти, в други 
съоръжения и продукти; 

– пенопласти и продукти за изолация на сгради. 

 
 нов 

3. Чрез дерогация от параграф 1 Комисията може, по искане на компетентен орган 
на дадена държава-членка и в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, 
параграф 2, да разреши износа на продукти и оборудване, съдържащи ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, за които е демонстрирано, че предвид 
икономическата стойност и очаквания оставащ живот на конкретната стока, забраната 
за износ би представлявала непропорционална тежест за износителя. 
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 2037/2000 Чл. 11 (адаптиран) 

2. Забранява се износът от Общността на метилбромид за всяка държава, която не е 
страна по Протокола. 

3. От 1 януари 2004 г. се забранява износът от Общността на 
хидрохлорофлуорвъглеводороди за всяка държава, която не е страна по Протокола. 
Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2, 
преразглежда горепосочената дата в светлината на развитието на ситуацията в 
международен план по силата на Протокола и я изменя, ако е целесъобразно. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 7 

(адаптиран) [=Чл. 11, 
параграф 4)] 

4. От 31 декември 2003 г. се забранява износът от Общността на халони за критични 
нужди, които не са съхранявани в помещения, за които има разрешение или са 
използвани от компетентния орган за съхраняване на халон за критични нужди. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 8 

(адаптиран) [=Чл. 12, 
параграф 1)] 

41. Износът ⌦ по параграф 2, букви а)—г) ⌫ от Общността на контролирани 
вещества е предмет на ⌦ издаване на лицензия ⌫ разрешителен режим. Такова 
⌦ Посочената ⌫ разрешение ⌦ лицензия ⌫ за износ се издава на предприемачите 
от Комисията за периода от 1 януари 2001 г. до 31 декември 2001 г. и за всеки следващ 
период от дванадесет месеца след извършване на проверка за съответствие с член 11 
⌦ 20 ⌫ . Разпоредбите, регулиращи издаването на разрешение за износ на халони 
като контролирани вещества, са посочени в параграф 4. Комисията предоставя копие от 
всяко разрешение за износ на компетентния орган на съответната държава-членка. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 9 

[=Чл. 12, параграф 4] 
(адаптиран)  

 нов 

5. Износът ⌦ по параграф 2, букви д)—ж) и параграф 3 ⌫ от Общността на халон 
и продукти и оборудване, съдържащи халон, за задоволяване на критични нужди, 
посочени в приложениеVII, са е предмет на ⌦ издаване на лицензия ⌫  , с 
изключение на износ след транзит или временно складиране, когато не е било дадено 
друго митническо направление, както е посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008  
разрешителен режим за периода от 1 януари до 31 декември 2004 г. и за всеки следващ 
период от дванадесет месеца. Такова ⌦ Посочената лицензия ⌫ разрешение за износ 
се издава на износителите от Комисията, след като от компетентния орган на 
съответната държава-членка е направена проверка за съответствие с член ⌦ 20 ⌫ 11, 
параграф 1, буква г).  
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 нов 

Член 18 

Издаване на лицензии за внос и за износ 

1. Комисията създава и управлява електронна система за издаване на лицензии.  

2. Заявления за лицензии по членове 15 и 17 се подават с помощта на посочената в 
параграф 1 система. Предприемачите се регистрират в тази система преди подаване на 
заявление за лицензия. 

 
 2037/2000 Чл. 6, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

32. ⌦ Заявлението ⌫ Искането за издаване на разрешително ⌦ лицензия ⌫ 
съдържа ⌦ следното ⌫ : 

 а) имената и адресите на вносителя и износителя; 

 б) страната ⌦ държавата ⌫  на внасяне  ⌦ и изнасяне на ⌫ , от която се 
изнася веществото; 

 в) страната, която е крайно местоназначение, ако контролираните вещества 
следва да се използват на митническата територия на Общността по 
процедурата за активно усъвършенстване, предвидена в параграф 2; 

 в) г) ⌦ при внос или износ на контролирани вещества, ⌫ описание на 
конкретното контролирано вещество, включително: 

i) търговско описание; 

ii) описание и код по КН, както са посочени в приложение IV; 

iii) вида на веществото ( ⌦ дали веществото е ⌫ свежо, рециклирано 
или регенерирано); 

iv) количеството на веществото в килограми; 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 9 

2ра алинея [=Чл. 12, параграф 4] 
(адаптиран)  

Заявлението за издаване на разрешение за износ съдържа: 

 ⌦ г) при внос или износ на продукти и оборудване, съдържащи или зависещи 
от халон или ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди ⌫ 

– името и адреса на износителя, 
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– търговско описание на износа, 

 
 нов 

i) вида и естеството на оборудването; 

ii) за броими стоки, броя единици и количеството на контролираното 
вещество, съдържащо се във всяка единица, изразено в метрични 
килограми; 

iii) за неброими стоки — общата нетна маса в метрични килограми; 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 9 

2ра алинея [=Чл. 12, параграф 4] 
 нов 

iv) общото количество халон  или ненапълно халогенирани 
хлорофлуоровъглеводороди, изразено в метрични килограми  ; 

v) държавата/държавите, крайна дестинация на продуктите и 
оборудването, 

 
 нов 

vi) дали контролираното вещество е свежо, регенерирано или 
отпадъчно; 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 9 

2ра алинея [=Чл. 12, параграф 4] 
(адаптиран)  

vii) ⌦ за продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от 
халон, ⌫ декларация, че халонът се ⌦ те ще бъдат изнесени ⌫ 
изнася за определени критични ⌦ употреби ⌫ нужди, посочени в 
приложение VI VII; 

 
 нов 

viii) за продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от ненапълно 
халогенирани хлорофлуоровъглеводороди, препратка към 
разрешението на Комисията, посочено в член 17, параграф 3; 

 
 2037/2000 Чл. 6, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

 д) целта на предложения внос  , включително планираното митническо 
направление, с посочване на планирания митнически режим при 
необходимост  ; 
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 е) ако е известно, мястото и датата на заявения внос  или износ и 
митническото учреждение, в което ще бъдат декларирани стоките  и при 
необходимост всички промени в тези данни.; 

ж) всяка друга информация, която компетентният орган счита за необходима. 

 
 2037/2000 Чл. 12, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

43. Всеки  вносител или  износител уведомява Комисията за всички промени, които 
могат да настъпят за срока на валидност на ⌦ лицензията ⌫ това разрешително по 
отношение на данните, заявени съгласно параграф 2. Всеки износител докладва на 
Комисията информацията в съответствие с член 19. 

 
 2037/2000 Чл. 6, параграф 2 

(адаптиран) 
 нов 

52. Комисията може да изиска сертификат за естеството ⌦ или състава ⌫ на 
веществото, което следва да се внася  или изнася и може да изиска копие от 
лицензията, издадена от държавата, в която се осъществява вносът или от която се 
осъществява износът  . 

 
 нов 

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

а) да отхвърли искането за лицензия за внос, когато въз основа на информация от 
компетентните органи на засегнатата държава е установено, че износителят не 
е предприемач с разрешение да търгува въпросните вещества в посочената 
държава;  

б) да отхвърли заявлението за лицензия за износ, когато компетентните органи на 
държавата-вносител са уведомили Комисията, че вносът на контролираното 
вещество би представлявал случай на незаконна търговия или би оказал 
отрицателно въздействие върху изпълнението на мерките за контрол на 
страната-вносител, приети за спазване на задълженията по Протокола, или би 
довел до превишаване на количествените ограничения по Протокола за 
посочената държава. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 8 

последно изречение (адаптиран) 
[=Чл. 12, параграф 1, последно 
изречение] 

71. Комисията предоставя копие от ⌦ всяка лицензия ⌫ всяко разрешение за 
износ на компетентния орган на съответната държава-членка. 
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 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 5 (адаптиран) 

85. Комисията може да измени списъка, посочен в параграф ⌦ 3 ⌫ 4 и 
приложение IV.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 1825, параграф 3. 

 
 2037/2000 (адаптиран) 

Член 12 

Разрешително за износ 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 8 

(адаптиран) [=Чл. 12, 
параграф 1] 

1. Износът от Общността на контролирани вещества е предмет на разрешителен 
режим. Такова разрешение за износ се издава на предприемачите от Комисията за 
периода от 1 януари 2001 г. до 31 декември 2001 г. и за всеки следващ период от 
дванадесет месеца след извършване на проверка за съответствие с член 11. 
Разпоредбите, регулиращи издаването на разрешение за износ на халони като 
контролирани вещества, са посочени в параграф 4. Комисията предоставя копие от 
всяко разрешение за износ на компетентния орган на съответната държава-членка. 

 
 2037/2000 Чл. 12, параграф 2 

(адаптиран) 

2. Заявлението за издаване на разрешение за износ съдържа: 

 а) имената и адресите на вносителя и производителя, ако не са едно и също 
лице; 

 б) описание на контролираното(ите) вещество(а), предназначено(и) за износ, 
включително: 

– търговско описание, 

– описание и код по КН, както са посочени в приложение IV; 

– естеството на веществото (свежо, рециклирано или регенерирано); 

 в) общото количество на всяко вещество, което следва да се изнася; 
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 г) страната/страните, която е крайно местоназначение на контролираното(ите) 
вещество(а); 

 д) целта на износа. 

 
 2037/2000 Чл. 12, параграф 3 

(адаптиран) 

3. Всеки износител уведомява Комисията за всички промени, които могат да настъпят 
за срока на валидност на това разрешително по отношение на данните, заявени 
съгласно параграф 2. Всеки износител докладва на Комисията информацията в 
съответствие с член 19. 

 
 1804/2003 Чл. 1, параграф 9 

[=Чл. 12, параграф 4] 
(адаптиран) 

4. Износът от Общността на халон и продукти и оборудване, съдържащи халон, за 
задоволяване на критични нужди, посочени в приложениеVII, са предмет на 
разрешителен режим за периода от 1 януари до 31 декември 2004 г. и за всеки следващ 
период от дванадесет месеца. Такова разрешение за износ се издава на износителите от 
Комисията, след като от компетентния орган на съответната държава-членка е 
направена проверка за съответствие с член 11, параграф 1, буква г).  

Заявлението за издаване на разрешение за износ съдържа: 

– името и адреса на износителя, 

– търговско описание на износа, 

– общото количество халон, 

– държавата/държавите, крайна дестинация на продуктите и оборудването, 

– декларация, че халонът се изнася за определени критични нужди, посочени в 
приложение VII, 

– всяка друга информация, която компетентният орган счита за необходима. 

 
 нов 

Член 19 

Мерки за мониторинг и контрол 

Комисията може да приеме допълнителни мерки за мониторинга или контрола на 
контролирани вещества или на нови вещества и на продукти и оборудване, съдържащи 
или зависещи от контролирани вещества, поставени под режим временно складиране, 
включително прехвърляне, по време на транзит или реекспорт от митническата 
територия на Общността, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна 
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търговия, свързани с такива движения, като взема предвид социално-икономическото 
въздействие на подобни мерки.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 13 (адаптиран) 

Член 1320 

Издаване по изключение на разрешително за тТърговия с държава, която не е 
Сстрана по Протокола ⌦ и с територия, която не е в обхвата на Протокола ⌫  

 
 2037/2000 Чл. 8 (адаптиран) 
 нов 

1. Забранява се пускането в свободно обращение в Общността или за активно 
усъвършенстване  вносът и износът  на контролирани вещества  и на продукти и 
оборудване, съдържащи или зависещи от контролирани вещества  , които са внесени 
от  и за  всяка държава, която не е Сстрана по Протокола. 

 
 2037/2000 Чл. 10 (адаптиран) 
 нов 

2. В светлината на решението, взето от страните, Съветът по предложение на 
Комисията  може да  приемеа правила, които се прилагат при допускането за в 
свободно обращение в Общността на продукти ⌦ и оборудване ⌫, които са 
произведени чрез използването на контролирани вещества, но не съдържат вещества, 
които могат със сигурност да се определят като контролирани вещества, внесени от 
всяка държава, която не е Сстрана по Протокола. Определянето на тези продукти ⌦ и 
оборудване ⌫ се извършва съгласно технически насоки, давани периодично на 
Сстраните. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.  

 
 2037/2000 Чл. 13 (адаптиран) 

3. Чрез дерогация от ⌦ параграф 1 ⌫ член 8, член 9, параграф 1, член 10 и член 
11, параграфи 2 и 3 Комисията може да разреши търговията с всяка държава, която не е 
Сстрана по Протокола, с контролирани вещества или продукти ⌦ и оборудване, 
съдържащи или зависещи от такива вещества ⌫ , които съдържат или ⌦ които ⌫ са 
произведени чрез използването на едно или повече такива вещества, доколкото 
държавата, която не е Сстрана по Протокола, е определена на среща на Сстраните 
⌦ съгласно член 4, параграф 8 от Протокола ⌫ за такава, която спазва напълно 
изискванията на Протокола и е предоставила данни за тази цел, както е посочено в 



 

BG 63   BG 

член 7 от Протокола. Комисията взема решения в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 1825, параграф 2 от настоящия регламент. 

 
 2037/2000 Чл. 14 (адаптиран) 

Член 14 

Търговия с територия, която не е обхваната от Протокола 

41. При спазване на решенията, взети по силата на параграф 2, ⌦ параграф 1, ⌫ втора 
алинея членове 8, 9 и член 11, параграфи 2 и 3 ще се прилагат за всяка територия, която 
не е обхваната от Протокола, така както се прилагат за всяка държава, която не е 
Сстрана по Протокола. 

2. Когато властите на територията, която не е обхваната от Протокола, спазват изцяло 
Протокола и са предоставили данни за тази цел, както е посочено в член 7 от 
Протокола, Комисията може да реши, че някои или всички разпоредби на 
⌦ параграф 1 ⌫ членове 8, 9 и 11 от настоящия регламент не се прилагат по 
отношение на тази територия. 

Комисията действа взема решение в съответствие с процедурата, предвидена в 
член 2518, параграф 2. 

 
 нов 

Член 21 

Списък с продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от контролирани 
вещества 

 
 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 6 (адаптиран)  

 нов 

2. Комисията изготвя  Приложение V съдържа списък с продуктите ⌦ и 
оборудване ⌫, които ⌦ може да ⌫ съдържат  или зависят от  контролирани 
вещества, и кодовете по Комбинираната номенклатура за даване на насоки на 
митническите органи на държавите-членки. Комисията може да добавя, да заличава 
позиции или да изменя списъка въз основа на списъците, изготвени от страните. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 18,параграф 3. 



 

BG 64   BG 

 
 2037/2000 
 нов 

Член 15 

Нотифициране на държавите-членки 

Комисията нотифицира незабавно държавите-членки за всички мерки, които приема 
съгласно членове 6, 7, 9, 12, 13 и 14. 

ГЛАВА IV 

КОНТРОЛ НА ЕМИСИИТЕ 

 
 2037/2000 (адаптиран) 
 нов 

Член 2216 

Събиране  и унищожаване  на използваните контролирани вещества 

1. Контролираните вещества, които се съдържат във: — хладилни, климатични и 
термопомпени инсталации, с изключение на домашните хладилници и фризери, — 
оборудване, което съдържа разтворители ⌦ или ⌫ , — противопожарни системи и 
преносими пожарогасители, се събират по време на операции по обслужване и 
поддръжка на оборудването или преди демонтажа или изваждането от експлоатация на 
оборудването с цел унищожаването им посредством технологии, които са одобрени от 
Сстраните, ⌦ изброени в приложение VII ⌫ или чрез технологии за унищожаване, 
които са екологично приемливи, или се събират за рециклиране или регенериране по 
време на операции по обслужване и поддръжка на оборудването или преди демонтажа 
или изваждането от експлоатация на оборудването. 

 
 нов 

2. Комисията може да измени приложение VII, за да отчете новите технологични 
развития.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 25, параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 16, параграф 2 

(адаптиран) 

2. Контролираните вещества, които се съдържат в домашните хладилници и фризери, се 
събират и се третират, както е предвидено в параграф 1, след 31 декември 2001 г. 
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 2037/2000 Чл. 16, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

3. Контролираните вещества, които се съдържат в продукти, инсталации и оборудване, 
различни от тези, които са споменати в параграфи 1 и 2 по-горе, се събират ⌦ за 
унищожаване ⌫ ,  ако това е технически и икономически осъществимо, или се 
унищожават без предварително събиране, като се прилагат технологиите, посочени в 
параграф 1  ако е възможно, и се третират, както е посочено в параграф 1. 

 
 нов 

Комисията изготвя приложение към настоящия регламент със списък от продукти и 
оборудване, чието събиране и унищожаване се счита за технически и икономически 
осъществимо, като посочва, когато това е целесъобразно, технологиите, които следва да 
бъдат прилагани.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 16, параграф 4 

(адаптиран) 

4. Контролираните вещества не се пускат на пазара в опаковки за еднократна 
употреба освен когато са предназначени за неотложни ⌦ употреба за основни 
лабораторни и аналитични ⌫ нужди ⌦ , посочени в член 10 ⌫ . 

 
 2037/2000 Чл. 16, параграф 5 

(адаптиран) 
 нов 

5. Държавите-членки вземат мерки за събиране, рециклиране, регенериране и 
унищожаване на контролираните вещества и възлагат на потребителите, техниците по 
поддръжка на хладилниците и други съответни органи да осигуряват спазването на 
разпоредбите на параграф 1. Държавите-членки ще определят изискванията за 
минимум ⌦ минимална ⌫ квалификация на персонала. До 31 декември 2001 г. най-
късно държавите-членки докладват на Комисията за програмите, свързани с 
горепосочените изисквания за квалификация.  

Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите-членки. и може,  Вв 
светлината на тази оценка и на техническата и друга информация от значение 
Комисията, ако е целесъобразно,  да приеме мерки  прави препоръки относно 
минималните изискванията за ⌦ минимална ⌫ квалификация.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.  
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 1804/2003 Чл. 1, параграф 10 

[=Чл. 16, параграф 6] 
(адаптиран) 

 нов 

6. До 31 декември 2001 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца държавите-
членки докладват на Комисията за системите, които са създадени, за да се насърчи 
събирането на използвани контролирани вещества, включително налични съоръжения и 
количествата, използвани контролирани вещества, които са събрани, рециклирани, 
регенерирани. 

 
 2037/2000 Чл. 16, параграф 7 

(адаптиран) 

7. Настоящият член не е в противоречие с разпоредбите на Директива 75/442/ЕИО на 
Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците23 или мерките, които са приети съгласно 
член 2, параграф 2 от тази директива. 

 
 2037/2000 Чл. 17 (адаптиран) 
 нов 

Член 2317 

Изтичане  и емисии  на контролирани вещества 

1. С цел да се предотврати и сведе до минимум ⌦ всяко ⌫ изтичането на 
контролирани вещества ⌦ , предприемачите ⌫ се вземат всички ⌦ възможни 
предохранителни ⌫ предпазни осъществими мерки. По-специално, неподвижнитео 
фиксираните съоръжения, съдържащи над 3 kgкг хладилен агент, се проверяват за 
изтичане всяка година.  

Държавите-членки ще определят изискванията за минимум ⌦ минимална ⌫ 
квалификация на персонала. До 31 декември 2001 г. най-късно държавите-членки 
докладват на Комисията за програмите, свързани с горепосочените изисквания за 
квалификация. Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите-членки. В 
светлината на тази оценка ⌦ на посочените мерки, вземани от държавите-членки, ⌫ и 
на техническата и друга информация от значение, Комисията, ако е целесъобразно, 

 може да приеме мерки за  прави препоръки относно  хармонизирането на тези  
минималните изисквания за ⌦ минимална ⌫ квалификация.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.  

                                                 
23 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Решение 96/350/ЕО на 

Комисията (ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32). 
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Комисията насърчава изготвянето на европейски стандарти за контрол върху течовете и 
събиране на вещества, изтичащи от търговски и промишлени хладилни и климатични 
системи, от противопожарни инсталации и системи, съдържащи разтворители, така 
също и, ако е целесъобразно, за технически изисквания по отношение на 
херметичността на хладилните системи. 

 
 2037/2000 Чл. 17, параграф 2 

(адаптиран) 

2. ⌦ Предприемачите вземат ⌫ Ввсички практически възможни 
предохранителни мерки се предприемат с цел предотвратяване и свеждане до минимум 
на ⌦ всякакви изтичания на ⌫ метилбромидните изпарения от фумигационните 
съоръжения и при ⌦ други операции ⌫ работа с метилбромид. Когато за 
обеззаразяване на почви бива използван метилбромид, е задължително третираната 
площ да се покрива с практически непропускливо покритие за достатъчно 
продължителен период или да се прилага друга подходяща технология, подсигуряваща 
защита на околната среда поне в същата степен. Държавите-членки ще определят 
изискванията за минимум ⌦ минимална ⌫ квалификация на персонала. 

 
 2037/2000 Чл. 17, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

3. ⌦ Предприемачите вземат ⌫ Ввсички ⌦ целесъобразни ⌫ предпазни 
осъществими мерки се вземат с цел предотвратяване и свеждане до минимум ⌦ на 
всяко ⌫ изтичането  и емисии  на контролирани вещества, използвани катоза 
изходни суровини и производствени агенти. 

 
 2037/2000 Чл. 17, параграф 4 

(адаптиран) 
 нов 

4. ⌦ Предприемачите вземат ⌫ Ввсички предпазни осъществими мерки се 
вземат с цел предотвратяване и свеждане до минимум на изтичането  и емисиите  
на контролирани вещества, получени случайно и без умисъл в процеса на производство 
на други химикали. 

 
 2037/2000 Чл. 17, параграф 5 

(адаптиран) 
 нов 

5. Комисията разработва при необходимост и гарантира разпространението на 
информация, която описва най-добрите налични технологии и най-добрите екологични 
практики относно предотвратяването и свеждането до минимум на изтичането и 
емисиите на контролирани вещества.  

Комисията може да установи технологиите или практиките, които трябва да се 
използват от предприемачите за предотвратяване и минимизиране на изтичането и 
емисиите на контролирани вещества.  
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Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.  

 
 2037/2000 

ГЛАВА VI 

НОВИ ВЕЩЕСТВА 

Член 2224 

Нови вещества 

 
 2037/2000 Чл. 22 (адаптиран) 
 нов 

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

2. Комисията  може да включи  при необходимост прави предложения за 
включиване в  част А от  приложение II на всички вещества, които не са 
контролирани вещества, но които се разглеждат от Групата за научна оценка, 
предвидена от Протокола, като такива, които притежават значителен озоноразрушаващ 
потенциал, и ⌦ да определи ⌫ по-специално предложения за възможните изключения 
по параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 25, параграф 3.  

 
 нов 

3. В контекста на релевантна научна информация Комисията може да включи в 
част Б от приложение II всички вещества, които не са контролирани вещества, но за 
които се счита, че имат озоноразрушаващ потенциал. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. 
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 2037/2000 (адаптиран) 

ГЛАВА VII 

КОМИТЕТ, ДОКЛАДВАНЕ, ИНСПЕКЦИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Член 2518 

Комитет 

1. Комисията се подпомага от комитет. 

2. Когато се прави позоваване на ⌦ настоящия ⌫ този параграф, се прилагат 
членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 
от него. 

Срокът, заложен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е едномесечен. 

 
 Общ [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3, параграф 8 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1–4 и 
член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него. 

 
 нов 

Член 26 

Докладване от страна на държавите-членки 

1. До 30 юни всяка година държавите-членки докладват в електронна форма на 
Комисията следната информация за предходната календарна година:  

 
 2037/2000 Чл. 4, параграф 2, 

iii), 2ра алинея (адаптиран) 

а) Всяка година държавите-членки докладват на Комисията количествата 
метилбромид, разрешени за използване на тяхна територия ⌦ съгласно 
член 12, параграфи 2 и 5 ⌫ за ⌦ различни обработки за целите на ⌫ на тяхна 
територия за карантина и обработка на пратки преди износ, с каква цел е бил 
използван метилбромидът и напредъка, който са постигнали в ⌦ определянето 
и използването ⌫ оценяването и въвеждането на алтернативи; 
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 2037/2000 Чл. 4, параграф 4, 

iv), 2ро изречение (адаптиран) 

б) Всяка година компетентният орган на държавата-членка уведомява Комисията 
за количествата халони, ⌦ употребявани ⌫ използвани за критични нужди 
⌦ съгласно член 13 ⌫ , мерките, които са предприети, за да се намалят 
техните емисии и оценка на тези емисии, както и настоящите дейности за 
определяне и използване на адекватни алтернативи; 

 
 нов 

в) случаите на незаконна търговия и по-специално онези, открити по време на 
извършваните съгласно член 28 инспекции. 

 
 2037/2000 Чл. 19, параграф 2 

2. Всяка година преди 31 декември митническите органи на държавите-членки 
връщат на Комисията подпечатаните използвани разрешителни. 

 
 нов 

2. Комисията може, в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, 
да определи формата, в която да се предава информацията по параграф 1.  

3. Комисията може да измени параграфи 1 и 2.  

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 25, параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 19 (адаптиран) 
 нов 

Член 2719 

Докладване ⌦ от страна на предприемачите ⌫ 

1. Всяка година преди ⌦ до ⌫ 31 март всеки ⌦ предприемач ⌫ производител, 
вносител и износител на контролирани вещества съобщава на Комисията, с копие до 
компетентния орган на съответната държава-членка, данните, ⌦ изброени в 
параграфи 2—5 ⌫ които са посочени по-долу, за всяко контролирано вещество  и за 
всяко ново вещество, включено в приложение II,  за периода от 1 януари до 
31 декември на ⌦ предходната ⌫ предишната година. 

2. Формата на този доклад се установява съгласно процедурата, посочена в член 
18, параграф 2. а) Всеки производител съобщава ⌦ следните данни ⌫: 

а) общо количество на продукцията за всяко контролирано вещество ⌦ , 
посочено в параграф 1 ⌫ ; 
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б) количества, пуснати на пазара или използвани за собствени нужди в 
рамките на Общността, като поотделно се посочват количествата, 
предназначени за изходна суровина, производствен агент, карантина и 
обработка на пратки преди износ, и други употреби; 

в) количества, произведени с цел задоволяване ⌦ на употреби за ⌫ 
основни ⌦ лабораторни и аналитични ⌫ нужди на Общността и 
лицензирани съгласно разпоредбите на ⌦ член 10, параграф 5 ⌫ член 3, 
параграф 4; 

- разрешено по член 3, параграф 6 производство за задоволяване на 
основни вътрешни нужди на страните по член 5 от протокола, 

г) разрешено по член ⌦ 10 ⌫ 3, параграф 7 производство за задоволяване 
на ⌦ употреба за основни ⌫ неотложни или критични нужди на 
Сстраните, 

д) увеличаване на производството, предвидено в член ⌦ 14 ⌫ 3, 
параграфи ⌦ 2, 3 и 4 ⌫ 8, 9 и 10, във връзка с промишлената 
рационализация; 

е) всички количества, които са рециклирани, регенерирани или унищожени; 

ж) всички запаси. 

3. б) Ввсеки вносител, включително и всеки производител, който също внася, 
предоставя ⌦ следните ⌫ данни за: 

а) всички количества, които са допуснати за свободно обращение в 
Общността, като отделно посочва вноса, предназначен да се използва за 
като изходна суровина и производствен агент, за неотложни ⌦ основни 
лабораторни или аналитични ⌫ или критични нужди по член ⌦ 10, 
параграф 5 ⌫ 3, параграф 4, за карантина и обработка на пратки преди 
износ и за унищожаване; 

всички количества контролирани вещества, които влизат в Общността по 
режима за активно усъвършенстване, 

б) всички количества използвани контролирани вещества ⌦ , посочени в 
параграф 1 ⌫, които са ⌦ внесени ⌫ изнесени за рециклиране или 
регенериране; 

в) всички запаси. 

4. б) Ввсеки износител, включително и всеки производител, който също изнася, 
предоставя ⌦ следните ⌫ данни за: 

а) всички количества контролирани вещества ⌦ , посочени в 
параграф 1 ⌫, които са изнесени от Общността, включително всички 
вещества за реекспорт по режима за активно усъвършенстване, като 
отделно посочва количествата, които са изнесени за всяка страна 
⌦ държава ⌫ на местоназначение, и количествата, които са изнесени с 
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оглед ⌦ употребяването ⌫ използването им като изходни суровини и 
производствени агенти, за неотложни ⌦ основни лабораторни и 
аналитични ⌫ или критични нужди, ⌦ и ⌫ за задоволяване на основни 
вътрешни нужди на страните по член 5 от протокола, за карантина и 
обработка на пратки преди износ и за унищожаване; 

– всички количества използвани контролирани вещества, които са изнесени 
за рециклириране или регенериране, 

б) всички запаси. 

 
 нов 

5. Всеки предприемач, който унищожава контролирани вещества, посочени в 
параграф 1 и които не попадат под обхвата на параграф 2, съобщава следните данни: 

а) количествата на всички подобни вещества, които са унищожени, 
включително количествата, съдържащи се в продукти или оборудване; 

б) запасите от всички подобни вещества, които са унищожени, включително 
количествата, съдържащи се в продукти или оборудване; 

в) използвана технология при унищожаването. 

 
 2037/2000 Чл. 19, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

63. Всяка година преди ⌦ до ⌫ 31 март всеки потребител, на когото е издадено 
⌦ разрешение ⌫ разрешително да се ползва от изключението за неотложни 
⌦ употреба за основни лабораторни и аналитични ⌫ нужди съгласно член ⌦ 10 ⌫ 
3, параграф 1, докладва на Комисията за всяко вещество, за което е получил 
⌦ разрешение ⌫ разрешително, като изпраща копие на компетентния орган на 
съответната държава-членка, за характера на употребата му, количествата, които са 
използвани през предходната година, количествата, които се съхраняват на склад, 
всички рециклирани или унищожени количества и количеството продукти ⌦ и 
оборудване ⌫, съдържащи  или зависещи от  такива вещества, които са пуснати на 
пазара на Общността и/или са изнесени. 

 
 2037/2000 Чл. 19, параграф 4 

(адаптиран) 

74. Всяка година преди ⌦ до ⌫ 31 март предприемачи, на които са издадени 
⌦ разрешения ⌫ разрешителни за използване на контролирани вещества като 
производствени агенти, докладват на Комисията за количествата, които са използвани 
предишната година, и за изчисленото ниво на емисиите, изпуснати по време на ⌦ тази 
употреба ⌫ това използване. 
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 1804/2003 Чл. 1, параграф 11, 

буква a) [=Чл. 19, параграф 4a)] 
(адаптиран) 

84a. Всяка година преди ⌦ до ⌫ 31 март износителят съобщава на Комисията, като 
изпраща копие от данните за на компетентния орган на съответната държава-членка, 
документите за всеки заявител в съответствие с член ⌦ 18, параграф 2, vii) ⌫12, 
параграф 4, по отношение на периода от 1 януари до 31 декември от на 
⌦ предходната ⌫ предишната година. 

 
 2037/2000 Чл. 19, параграф 5 

95. Комисията взема съответни мерки за защита на поверителния характер на 
предоставената информация. 

 
 2037/2000 Чл. 19, параграф 1, 

втора алинея (адаптиран) 

10. Формата на този доклад ⌦ докладите, посочени в параграфи 1—8 ⌫ се 
установява съгласно процедурата, посочена в член 2518, параграф 2. 

 
 Omnibus [COM(2008) 71 

окончателен = COD 2008/0032] 
2.3(9) (адаптиран) 

116. Комисията може за измени изискванията за докладване, определени в параграфи 
1—84, с цел да се изпълнят задълженията по Протокола или с цел да се подобри 
практическото прилагане на тези изисквания. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 
регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена 
в член 2518,параграф 3. 

 
 2037/2000 Чл. 20 

Член 2820 

Инспекция 

 
 2037/2000 Чл. 20, параграф 3 

(адаптиран) 
 нов 

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

 
 2037/2000 Чл. 20, параграф 4 

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

 
 2037/2000 Чл. 20, параграф 1 

(адаптиран) 

31. При изпълнението на задачите, които ѝ се възлагат от настоящия регламент, 
Комисията може да получи всякаква информация от правителствата и компетентните 
органи на държавите-членки и от предприемачите. 2. Когато Комисията изпраща 
искане за предоставяне на информация от даден предприемач, тя изпраща копие от 
искането до компетентния орган на държавата-членка, на територията на която се 
намира седалището на предприемача, придружено с обяснение за причините за 
искането на тази информация. 

 
 2037/2000 Чл. 20, параграф 5 

(адаптиран) 

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

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

 
 2037/2000 Чл. 21 (адаптиран) 

Член 2921 

Наказания 

Държавите-членки определят необходимите ⌦ определят правилата относно ⌫ 
наказанията, които се прилагат за нарушения ⌦ неспазване на разпоредбите ⌫ на 
настоящия регламент ⌦ и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното 
изпълнение ⌫ . ⌦ Предвидените ⌫ Ннаказанията ⌦ трябва да бъдат ⌫ са 
ефективни, ⌦ съразмерни ⌫ пропорционални на нарушението и възпиращи. Най-
късно до 31 декември ⌦ 2010 г. ⌫ 2000 г. държавите-членки съобщават на Комисията 
текста на ⌦ посочените ⌫ разпоредбите, които са приели относно наказанията, и 
незабавно я нотифицират за всички ⌦ техни ⌫ последващи изменения на тези 
разпоредби. 
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 2037/2000 

ГЛАВА VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 2037/2000 (адаптиран) 

Член 3023 

Отмяна 

Регламент (ЕО) № ⌦ 2037/2000 ⌫ 3093/94 се отменя от 1 ⌦ януари 2010 година ⌫ 
октомври 2000 година. 

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

Член 3124 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила ⌦ на двадесетия ден ⌫ в деня след 
публикуването му в Официален вестник на ⌦ Европейския съюз ⌫ Европейските 
общности. 

Той се прилага от 1 октомври 2000 г ⌦ 1 януари 2010 година ⌫. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 
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 2037/2000 (адаптиран) 
1 1804/2003 Чл. 1, параграф 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Контролирани вещества, обхванати от регламента 

Група Вещества Озоно
разру
шаващ 
потенц
иал 24 

CFCl3 (CFC-11) ⌦ Трихлорофлуорометан ⌫ 1,0 

CF2Cl2 (CFC-12) ⌦ Дихлородифлуорометан ⌫ 1,0 

C2F3Cl3 (CFC-113) ⌦ Трихлоротрифлуороетани ⌫ 0,8 

C2F4Cl2 (CFC-114) ⌦ Дихлоротетрафлуороетани ⌫ 1,0 

Група I 

C2F5Cl (CFC-115) ⌦ Хлоропентафлуороетан ⌫ 0,6 

CF3Cl (CFC-13) ⌦ Хлоротрифлуорометан ⌫ 1,0 

C2FCl5 (CFC-111) ⌦ Пентахлорофлуороетан ⌫ 1,0 

C2F2Cl4 (CFC-112) ⌦ Тетрахлородифлуороетани ⌫ 1,0 

C3FCl7 (CFC-211) ⌦ Хептахлорофлуоропропани ⌫ 1,0 

C3F2Cl6 (CFC-212) ⌦ Хексахлородифлуоропропани 
⌫ 

1,0 

C3F3Cl5 (CFC-213) ⌦ Пентахлоротрифлуоропропани 
⌫ 

1,0 

C3F4Cl4 (CFC-214) ⌦ Тетрахлоротетрафлуоропропан
и ⌫ 

1,0 

C3F5Cl3 (CFC-215) ⌦ Трихлоропентафлуоропропани 
⌫ 

1,0 

C3F6Cl2 (CFC-216) ⌦ Дихлорохексафлуоропропани 
⌫ 

1,0 

Група II 

C3F7Cl (CFC-217) ⌦ Хлорохептафлуоропропани ⌫ 1,0 

Група III CF2BrCl (халон-1211) ⌦ Бромохлородифлуорометан ⌫ 3,0 

                                                 
24 Този озоноразрушаващ потенциал се изчислява е оценка въз основа на съществуващите 

познания и се преразглежда периодично в светлината на решенията, взети от страните. 
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CF3Br (халон-1301) ⌦ Бромотрифлуорометан ⌫ 10,0 

C2F4Br2 (халон-2402) ⌦ Дибромотетрафлуороетани ⌫ 6,0 

Група IV CCl4 (тетрахлормета
н) ⌦ CTC ⌫ 

⌦ Тетрахлорометан ⌫ 1,1 

Група V C2H3Cl3 25 (1,1,1-
трихлороетан) 

⌦ 1,1,1-трихлороетан 
(метилхлороформ) ⌫ 

0,1 

Група VI CH3Br (метилбромид) ⌦ Бромометан ⌫ 0,6 

CHFBr2 1,00 

CHF2Br 0,74 

CH2FBr 0,73 

C2HFBr4 0,8 

C2HF2Br3 1,8 

C2HF3Br2 1,6 

C2HF4Br 1,2 

C2H2FBr3 1,1 

C2H2F2Br2 1,5 

C2H2F3Br 1,6 

C2H3FBr2 1,7 

C2H3F2Br 1,1 

C2H4FBr 0,1 

C3HFBr6 1,5 

C3HF2Br5 1,9 

C3HF3Br4 1,8 

C3HF4Br3 2,2 

C3HF5Br2 2,0 

Група VII 

C3HF6Br 

⌦ HBFCs ⌫ ⌦ Ненапълно халогениирани 
флуоромоетани, -етани или -
пропани ⌫ 

3,3 

                                                 
25 Тази формула не се отнася до 1,1,2-трихлороетан. 
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C3H2FBr5 1,9 

C3H2F2Br4 2,1 

C3H2F3Br3 5,6 

C3H2F4Br2 7,5 

C3H2F5Br 1,4 

C3H3FBr4 1,9 

C3H3F2Br3 3,1 

C3H3F3Br2 2,5 

C3H3F4Br 4,4 

C3H4FBr3 0,3 

C3H4F2Br2 1,0 

C3H4F3Br 0,8 

C3H5FBr2 0,4 

C3H5F2Br 0,8 

C3H6FBr 0,7 

CHFCl2 (HCFC-21) 26 0,040 

CHF2Cl (HCFC-22) 27 0,055 

CH2FCl (HCFC-31) 0,020 

C2HFCl4 (HCFC-121) 0,040 

C2HF2Cl3 (HCFC-122) 0,080 

C2HF3Cl2 (HCFC-123) 28 0,020 

C2HF4Cl (HCFC-124) 29 0,022 

C2H2FCl3 (HCFC-131) 0,050 

Група VIII 

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 

⌦ Ненапълно халогенирани 
хлорофлуорометани, -етани или -
пропани ⌫ 

0,050 

                                                 
26 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
27 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
28 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
29 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
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C2H2F3Cl (HCFC-133) 0,060 

C2H3FCl2 (HCFC-141) 0,070 

CH3CFCl2 (HCFC-22) 30 0,110 

C2H3F2Cl (HCFC-142) 0,070 

CH3CF2Cl (HCFC-22) 31 0,065 

C2H4FCl (HCFC-151) 0,005 

C3HFCl6 (HCFC-221) 0,070 

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0,090 

C3HF3Cl4 (HCFC-223) 0,080 

C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0,090 

C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0,070 

CF3CF2C
HCl2 

(HCFC-225ca) 32
0,025 

CF2ClCF2
CHClF 

(HCFC-
225cb) 33 0,033 

C3HF6Cl (HCFC-226) 0,100 

C3H2FCl5 (HCFC-231) 0,090 

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0,100 

C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0,230 

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0,280 

C3H2F5Cl (HCFC-235) 0,520 

C3H3FCl4 (HCFC-241) 0,090 

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0,130 

C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0,120 

C3H3F4Cl (HCFC-244) 0,140 

                                                 
30 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
31 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
32 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 
33 Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът. 



 

BG 80   BG 

C3H4FCl3 (HCFC-251) 0,010 

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0,040 

C3H4F3Cl (HCFC-253) 0,030 

C3H5FCl2 (HCFC-261) 0,020 

C3H5F2Cl (HCFC-262) 0,020 

C3H6FCl (HCFC-271) 0,030 

1 Група 
IХ  

1 CH2B
rC1l  

1 (халон 1011 
бромохлоромет
ан)  

⌦ Бромохлорометан ⌫ 1 0,1
2  
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 нов 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Нови вещества 

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

Вещество Озоноразрушаващ 
потенциал 

CBr2 F2 Дибромодифлуорометан (халон-1202) 1,25 

 

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

Вещество Озоноразрушаващ 
потенциал 34 

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

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

CF3I Трифлуоройодометан 
(трифлуорометилйодид) 

0,01 – 0,02 

 

                                                 
34 Този озоноразрушаващ потенциал се изчислява въз основа на съществуващите познания и се 

преразглежда периодично в светлината на решенията, взети от страните. 
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 1784/2006 Чл. 1 и приложение 

(адаптиран) 

ПРИЛОЖЕНИЕ III VI 

Процеси, при които се използват контролирани вещества като производствени 
агенти, ⌦ както е посочено в ⌫ във връзка с член 2, ⌦ точка 8 ⌫ шестнадесето 

тире 

а) употреба на въглероден тетрахлорид за отстраняване на азотен трихлорид в 
производството на хлор и сода каустик; 

б) употреба на въглероден тетрахлорид за отделяне на хлор в отработени газове от 
производството на хлор; 

в) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на хлориран каучук; 

г) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на изобутил ацетофенон 
(ибупрофен-аналгетик); 

д) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на полифенилен-
терефталамид; 

е) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на радиомаркиран 
цианокобаламин; 

ж) употреба на CFC-11 в производството на висококачествени синтетични полиолефин 
влакнести листове; 

з) употреба на CFC-12 във фотохимичните синтези на перфлуоро-
полиетерполипероксидни прекурсори на Z-перфлуорополиетери и двуфункционални 
производни; 

и) употреба на CFC-113 в редуцирането на перфлуорополиетерполипероксидно 
междинно съединение за производство на перфлуорополиетер диестери; 

й) употреба на CFC-113 в подготовката на перфлуорополиетер диоли с висока 
функционалност; 

к) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на Циклодим; 

л) употреба на HCFCs в процесите, описани в букви от а) до к), когато се използват за 
заместване на CFC или въглероден тетрахлорид. 
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 Акт относно условията за 

присъединяване, чл. 20 и 
приложение II, стр. 710 
(адаптиран) 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Общите количествени ограничения за производители и вносители, които предлагат 
контролирани вещества на пазара и ги използват за своя сметка в Общността 

(1999-2003 — ЕС-15; 2004-2015 ЕС-25) 

 
 1791/2006 Чл. 1.1 (адаптиран) 

(изчислени нива, изразени в ODP тонове)

Вешес
тва 

за 12-
месеч
ни 

перио
ди от 
1 януа
ри до 
31 дек
ември 

Група 
I 

Група 
II 

Група 
III 

Група 
IV 

Група 
V 

Група 
VI 35 

за 
употре
би, 

различ
ни от 
карант
инни и 
предек
спеди
ционн
и 

прило
жения 

Група 
VI 36 

За 
карант
инни и 
предек
спеди
ционн
и 

прило
жения 

Група 
VII 

Група 
VIII 

1999-
(ЕС-
15) 

0 0 0 0 0 8665  0 8079 

2000-
(ЕС-
15) 

     8665   8079 

2001-
(ЕС-
15) 

     4621 607  6678 

2002-
(ЕС-

     4621 607  5676 

                                                 
35 Изчислени на базата на ODP = 0,6. 
36 Изчислени на базата на ODP = 0,6. 
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15) 

2003 
(ЕС15) 

     2888 607  3005 

2004-
(ЕС-
25) 

     2945 607  2209 

2005-
(ЕС-
25) 

     0 607  2209 

2006-
(ЕС-
25) 

      607  2209 

2007-
(ЕС-
27) 

      607  2250 

2008-
(ЕС-
27) 

      607  1874 

2009-
(ЕС-
27) 

      607  1874 

2010-
(ЕС-
27) 

      607  0 

2011-
(ЕС-
27) 

      607  0 

2012-
(ЕС-
27) 

      607  0 

2013-
(ЕС-
27) 

      607  0 

2014-
(ЕС-
27) 

      607  0 

2015-
(ЕС-

      607  0 
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27) 
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 473/2008 Чл. 1 и приложение 

(адаптиран) 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
Групи, кодове по Комбинираната номенклатура37 и описания на веществата, 

посочени в приложениея I и III 

Група Код по КН Описание 

29034100 Трихлорофлуорометан 

29034200 Дихлородифлуорометан 

29034300 Трихлоротрифлуороетани 

29034410 Дихлоротетрафлуороетани 

Група I 

29034490 Хлоропентафлуороетан 

29034510 Хлоротрифлуорометан 

29034515 Пентахлорофлуороетан 

29034520 Тетрахлородифлуороетани 

29034525 Хептахлорофлуоропропани 

29034530 Хексахлородифлуоропропани 

29034535 Пентахлоротрифлуоропропани 

29034540 Тетрахлоротетрафлуоропропани 

29034545 Трихлоропентафлуоропропани 

29034550 Дихлорохексафлуоропропани 

Група II 

29034555 Хлорохептафлуоропропани 

29034610 Бромохлородифлуорометан 

29034620 Бромотрифлуорометан 

Група III 

29034690 Дибромотетрафлуороетани 

Група IV 29031400 Тетрахлорометан 

Група V 29031910 1,1,1-Трихлороетан (метил хлороформ) 

                                                 
37 „ex“ преди кода означава, че други продукти, различни от тези, посочени в колона „Описание“, 

могат да попаднат в тази подпозиция. 
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Група VI 29033911 Бромометан (метилбромид) 

Група VII 29034930  ⌦ Ненапълно халогенирани ⌫ 
Хидробромофлуорометани, -етани или -
пропани 

29034911 Хлородифлуорометан (HCFC-22) 

29034915 1,1-Дихлоро-1-флуороетан (HCFC-
141b) 

Група VIII 

29034919 Други ⌦ ненапълно халогенирани ⌫ 
хидрохлорофлуорометани, -етани или -
пропани (⌦ ненапълно 
халогенирани ⌫ 
хидрохлорофлуоровъглеводороди — 
HCFC) 

Група IX ex29034980 Бромохлорметан 

38247100 Смеси, съдържащи 
хлорофлуорвъглеводороди (CFC), 
съдържащи или несъдържащи 
⌦ ненапълно халогенирани ⌫ 
хидрохлорофлуоровъглероди (HCFC), 
напълно флуорирани въглеводороди 
(PFC) или ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC) 

38247200 Смеси, съдържащи 
бромохлородифлуорометан, 
бромотрифлуорометан или 
дибромотетрафлуороетани. 

38247300 Смеси, съдържащи ⌦ ненапълно 
халогенирани ⌫ 
хидробромофлуоровъглеводороди 
(HBFC) 

38247400 Смеси, съдържащи ⌦ ненапълно 
халогенирани ⌫ 
хидрохлорофлуоровъглеводороди 
(HCFC), съдържащи или несъдържащи 
напълно флуорирани въглеводороди 
(PFC) или ненапълно флуорирани 
въглеводороди (HFC), но несъдържащи 
хлорофлуоровъглероди (CFC) 

38247500 Смеси, съдържащи тетрахлорометан 

Смеси 

38247600 Смеси, съдържащи 1,1,1-трихлороетан 
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(метил-хлороформ) 

38247700 Смеси, съдържащи бромометан 
(метилбромид) или бромохлорометан 
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 2037/2000 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Кодове на Комбинираната номенклатура (КН) за продукти, които съдържат 
контролирани вещества38 

1. АВТОМОБИЛИ И КАМИОНИ, ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Кодове по КН 

87012010 – 87019090 

87021011 – 87029090 

87031011 – 87039090 

87041011 – 87049000 

87051000 – 87059090 

87060011 – 87060099 

2. БИТОВИ И ТЪРГОВСКИ ХЛАДИЛНИЦИ И КЛИМАТИЧНИ/ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ 

Хладилници: 

Кодове по КН 

84181010 – 84182900 

84185011 – 84185099 

84186110 – 84186999 

Фризери: 

Кодове по КН 

84181010 – 84182900 

84183010 – 84183099 

84184010 – 84184099 

84185011 – 84185099 

84186110 – 84186190 

                                                 
38 Тези митнически кодове са дадени за упътване на митническите органи на държавите-членки. 
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84186910 – 84186999 

Изсушители: 

Кодове по КН 

84151000 – 84158390 

84796000 

84798910 

84798998 

Инсталации за охлаждане на вода и втечняване на газове: 

Кодове по КН 

84196000 

84198998 

Ледогенератори: 

Кодове по КН 

84181010 – 84182900 

84183010 – 84183099 

84184010 – 84184099 

84185011 – 84185099 

84186110 – 84186190 

84186910 – 84186999 

Климатични инсталации и термопомпи: 

Кодове по КН 

84151000 – 84158390 

84186110 – 84186190 

84186910 – 84186999 

84189910 – 84189990 
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3. АЕРОЗОЛНИ ПРОДУКТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ АЕРОЗОЛИ 

Хранителни продукти: 

Кодове по КН 

04049021 – 04049089 

15179010 – 15179099 

21069092 

21069098 

Бои и лакове, готови пигменти и бои на водна основа: 

Кодове по КН 

32081010 – 32081090 

32082010 – 32082090 

32089011 – 32089099 

32091000 – 32099000 

32100010 – 32100090 

32129090 

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, др.: 

Кодове по КН 

33030010 – 33030090 

33043000 

33049900 

33051000 – 33059090 

33061000 – 33069000 

33071000 – 33073000 

33074900 

33079000 

Разтворители на органична основа, др.: 

Кодове по КН 



 

BG 92   BG 

34022010 – 34022090 

Смазочни препарати: 

Кодове по КН 

27100081 

27100097 

34031100 

34031910 – 34031999 

34039100 

34039910 – 34039990 

Домакински препарати: 

Кодове по КН 

34051000 

34052000 

34053000 

34054000 

34059010 – 34059090 

Изделия от запалими материали: 

Кодове по КН 

36061000 

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, др.: 

Кодове по КН 

38081010 – 38081090 

38082010 – 38082080 

38083011 – 38083090 

38084010 – 38084090 

38089010 – 38089090 
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Препарати за окончателно обработване, др.: 

Кодове по КН 

38091010 – 38091090 

38099100 – 38099300 

Препарати и пълнители за пожарогасители; заредени противопожарни гранати: 

Кодове по КН 

38130000 

Разтворители на органична основа, др.: 

Кодове по КН 

38140010 – 38140090 

Размразяващи средства: 

Кодове по КН 

38200000 

Продукти от химическата промишленост или сродни промишлености: 

Кодове по КН 

38249010 

38249035 

38249040 

38249045 – 38249095 

СИЛИКОНИ В ПЪРВИЧНИ ФОРМИ: 

Кодове по КН 

39100000 

ОРЪЖИЯ: 

Кодове по КН 

93040000 
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4. ПРЕНОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 

Кодове по КН 

84241010 – 84241099 

5. ИЗОЛАЦИОННИ ТАБЛА, ПАНЕЛИ И ТРЪБНИ МАТЕРИАЛИ 

Кодове по КН 

39172110 – 39174090 

39201023 – 39209990 

39211100 – 39219090 

39251000 – 39259080 

39269010 – 39269099 

6. ПОЛИМЕРИ В ПЪРВИЧНА ФОРМА 

Кодове по КН 

39011010 – 39119099 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V  

Условия за пускане на пазара и по-нататъшно разпространение на контролирани 
вещества за употреба за основни лабораторни и аналитични нужди, посочени в 

член 10, параграф 8 

1. Контролираните вещества за употреба за основни лабораторни и аналитични 
нужди съдържат единствено контролирани вещества, произведени при 
спазване на следните чистоти: 

Вещество % 
CTC („химически чист“ реактив)  99.5  
1,1,1-трихлороетан  99.0  
(CFC 11)  99.5  
(CFC 13)  99.5 
(CFC 12)  99.5 
(CFC 113)  99.5 
(CFC 114)  99.5 
Други контролирани вещества с 
температура на кипене, по-висока от 20° C 

99.5 

Други контролирани вещества с 
температура на кипене, по-ниска от 20° C 

99.0  

Посочените чисти контролирани вещества могат впоследствие да бъдат 
смесвани от производители, посредници или разпространители с други 
контролирани или не контролирани от Протокола химикали съобразно 
обичайната употреба за лабораторни и аналитични нужди.  

2. Тези вещества с голяма чистота и смеси, съдържащи контролирани вещества се 
доставят единствено в контейнери, които могат да бъдат многократно 
затваряни или в цилиндри под високо налягане с обем, по-малък от три литра 
или в 10-милилитрови или по-малки стъклени ампули, ясно обозначени като 
вещества, които разрушават озоновия слой, ограничени за употреба за 
лабораторни и аналитични нужди и уточняващи, че използваните или 
излишните вещества следва да бъдат събирани и рециклирани, ако това е 
практически осъществимо. Материалът следва да бъде унищожаван, ако 
рециклирането не е практически осъществимо. 
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 2003/160/ЕО Чл. 1 и 

приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

Употреба на халон за критични нужди 

Употреба на халон 1301: 

– във въздушния транспорт за предпазване на помещенията на екипажа, 
двигателните отделения, товарното и сухите помещения и за обезопасяване на 
резервоарите на самолетите; 

– във военните моторни транспортни средства и морски плавателни съдове, за 
предпазване на помещенията на екипажа и машинните отделения; 

– за обезопасяване на заетите помещения, където би могло да възникне отделяне 
на запалими течности и/или газ във военния, петролния, газовия и 
нефтохимическия сектор, както и в съществуващите товарни кораби; 

– за обезопасяване на командния състав и командните центрове на въоръжените 
сили или в други обекти на националната сигурност; 

– за обезопасяване на пространства, при които съществува риск от дисперсия на 
радиоактивни материали; 

– в тунела под Ламанша и свързаните с него инсталации и подвижен състав. 

Употреба на халон 1211: 

– във военните моторни транспортни средства и морски плавателни съдове, за 
предпазване на помещенията на екипажа и машинните отделения; 

– ръчните и вградените пожарогасители към бордовите машини на авиацията; 

– за предпазване на помещенията на екипажа и пътниците, двигателните 
отделения, товарните и сухите помещения; 

– в пожарогасителите, за предпазване на персонала, които се използват 
първоначално от противопожарните отряди; 

– във военните и полицейските пожарогасители, служещи за предпазване на 
хора. 

 
 2004/232/ЕО Чл. 1 и 

приложение (адаптиран) 

Използване ⌦ Употреба ⌫ на халон 2402 само в Кипър, Чешката република, Естония, 
Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения: 
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– във въздушния транспорт, за предпазване на помещенията на екипажа, 
двигателните отделения, товарното и сухите помещения ⌦ и за обезопасяване 
на резервоарите на самолетите ⌫ ; 

– във военните моторни транспортни средства и морски плавателни съдове, за 
предпазване на помещенията на екипажа и машинните отделения; 

– за обезопасяване на заетите помещения, където би могло да възникне отделяне 
на запалими течности и/или газ във военния, петролния, газовия и 
нефтохимическия сектор, както и в съществуващите товарни кораби; 

– за обезопасяване на командния състав и командните центрове на въоръжените 
сили или в други обекти на националната сигурност; 

– за обезопасяване на пространства, при които съществува риск от дисперсия на 
радиоактивни материали; 

– ръчните и вградените пожарогасители към бордовите машини на авиацията; 

– в пожарогасителите, за предпазване на персонала, които се използват 
първоначално от противопожарните отряди; 

– във военните и полицейските пожарогасители, служещи за предпазване на 
хора. 

 
 2007/540/ЕО Чл. 1 и 

приложение (адаптиран) 

Използване ⌦ Употреба ⌫ на халон 2402 единствено в България: 

– във въздушния транспорт за предпазване на помещенията на екипажа, 
двигателните отделения, товарното и сухите помещения и за обезопасяване на 
резервоарите на самолетите; 

– във военните моторни транспортни средства и морски плавателни съдове за 
предпазване на помещенията на екипажа и машинните отделения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

Технологии за унищожаване, посочени в член 22, параграф 1 

Приложимост 

Технология Концентрирани източници Разредени 
източници 

 

Приложение А, 
Гр. I
Приложение B 
Приложение C, 
Гр. I 

Халон 
Приложение А, 
Гр. II) 

Пенопласти 

Ефикасност на унищожаване 
и отстраняване (ЕУО) 99.99 % 99.99 % 95 % 

Циментови пещи Одобрен Неодобрен   

Изгаряне с впръскване на 
течност Одобрен Одобрен   

Окисляване с газ/пари Одобрен Одобрен   

Изгаряне на битови твърди 
отпадъци      Одобрен 

Крекинг в реактор Одобрен Неодобрен   

Изгаряне във въртяща се пещ Одобрен Одобрен Одобрен 

Плазменодъгова обработка в 
аргон Одобрен Одобрен   

Индуктивно свързана 
радиочестотна плазма Одобрен Одобрен   

Микровълнова плазма Одобрен     

Плазмененодъгова обработка 
в азот Одобрен     

Каталитично дехалогениране 
в газообразно състояние Одобрен     
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Реактор на прегрята пара Одобрен     

Бележки:  

(1) Критерият за ефикасност на унищожаване и отстраняване се отнася до 
ефикасността на технологията, на която се основава одобрението на 
технологията. Той не винаги отразява ежедневно постиганите показатели, които 
от своя страна се контролират от минимални национални стандарти.  

(2) Концентрираните източници са свежите, събрани или регенерирани вещества, 
които разрушават озоновия слой.  

(3) Разредените източници са вещества, разрушаващи озоновия слой, които се 
съдържат в кристалната решетка на твърди вещества, например пенопласти.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

Таблица на съответствията 

Регламент (ЕО) № 2037/2000 на 
Комисията 

Нов 

Член 1 Членове 1 и 2 

Член 2 Член 3 

Член 3, параграф 1, първа алинея Член 4, параграф 1 

Член 3, параграф 1, втора алинея Член 10, параграфи 2 и 4 

Член 3, параграф 2, i) Член 4, параграф 1 

Член 3, параграф 2, ii), първа алинея --- 

Член 3, параграф 2, ii), втора алинея Член 12, параграф 5 

Член 3, параграф 3 Член 4, параграф 2 

Член 3, параграф 4 Член 10, параграф 6, първо изречение 

Член 3, параграф 5 Член 10, параграф 7 

Член 3, параграф 6 --- 

Член 3, параграф 7 Член 10, параграф 8 

Член 3, параграф 8 Член 14, параграф 2 

Член 3, параграф 9 Член 14, параграф 3 

Член 3, параграф 10 Член 14, параграф 4 

Член 4, параграф 1 Член 5, параграф 1 

Член 4, параграф 2, i) Член 5, параграф 1 

Член 4, параграф 2, ii) --- 

Член 4, параграф 2, iii), първа алинея Член 12, параграфи 1 и 2 

Член 4, параграф 2, iii), втора алинея Член 26, параграф 1, буква а) 

Член 4, параграф 2, iii), трета алинея Член 12, параграф 2 
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Член 4, параграф 2, iv) Член 12, параграф 4 

Член 4, параграф 3, i) Член 5, параграф 1 

Член 4, параграф 3, ii) --- 

Член 4, параграф 3, iii) --- 

Член 4, параграф 3, iv) --- 

Член 4, параграф 4, i), буква а) Член 9 

Член 4, параграф 4, i),буква б) първо тире Член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1 

Член 4, параграф 4, i),буква б) второ тире Член 10, параграф 1 и член 12, параграф 5 

Член 4, параграф 4, ii) --- 

Член 4, параграф 4, iii) --- 

Член 4, параграф 4, iv) първо изречение Член 13, параграф 1 

Член 4, параграф 4, iv) второ изречение Член 27, параграф 1, буква б) 

Член 4, параграф 4, v) Член 5, параграф 2 

Член 4, параграф 5 Член 14, параграф 1 

Член 4, параграф 6 Член 6 

Член 4, параграф 6 --- 

Член 5, параграф 1 Член 5, параграф 1 

Член 5, параграф 2, буква а) Член 11, параграф 1 

Член 5, параграф 2, буква б) Член 7, параграф 1 

Член 5, параграф 2, буква в) Член 8, параграф 1 

Член 5, параграф 3 --- 

Член 5, параграф 4, първо изречение Член 11, параграф 4 

Член 5, параграф 4, второ изречение --- 

Член 5, параграф 5 --- 

Член 5, параграф 6 --- 

Член 5, параграф 7 Член 11, параграф 4 
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Член 6, параграф 1, първо изречение Член 15, параграф 3 

Член 6, параграф 1, второ изречение --- 

Член 6, параграф 2 --- 

Член 6, параграф 3 Член 18, параграф 3 

Член 6, параграф 4 Член 18, параграф 5 

Член 6, параграф 5 Член 18, параграф 8 

Член 7 Член 16, параграф 1 

Член 8 Член 20, параграф 1 

Член 9, параграф 1 Член 20, параграф 1 

Член 9, параграф 2 Член 21 

Член 10 Член 20, параграф 2 

Член 11, параграф 1 Член 17, параграфи 1 и 2 

Член 11, параграф 2 Член 20, параграф 1 

Член 11, параграф 3 Член 20, параграф 1 

Член 11, параграф 4 --- 

Член 12, параграф 1 Член 17, параграф 4 

Член 12, параграф 2  Член 18, параграф 4 

Член 12, параграф 3 Член 18, параграф 5 

Член 12, параграф 4 Член 18, параграфи 3 и 4 

Член 13 Член 20, параграф 3 

Член 14 Член 20, параграф 4 

Член 15 --- 

Член 16, параграф 1 Член 22, параграф 1 

Член 16, параграф 2 --- 

Член 16, параграф 3 Член 22, параграф 2 

Член 16, параграф 4 Член 22, параграф 4 
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Член 16, параграф 5 Член 22, параграф 5 

Член 16, параграф 6 --- 

Член 16, параграф 7 --- 

Член 17 Член 23 

Член 18 Член 25 

Член 19 Член 25 

Член 20, параграф 1 Член 28, параграф 3 

Член 20, параграф 2 Член 28, параграф 3 

Член 20, параграф 3 Член 28, параграф 1 

Член 20, параграф 4 Член 28, параграф 2 

Член 20, параграф 5 Член 28, параграф 4 

Член 21 Член 29 

Член 22 Член 24 

Член 23 Член 30 

Член 24 Член 31 

Приложение I Приложение I 

Приложение III --- 

Приложение IV Приложение IV 

Приложение V --- 

Приложение VI Приложение III 

Приложение VII Приложение VI 
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