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НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по околната среда и водите






доклад

за второ гласуване



Относно:   Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух № 602-01-85, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2006 г.






З  А  К  О  Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

(Обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г. и бр. 95 от 2005 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на законопроекта.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя ”и тяхното разпространение, транспортиране и използване.”
2. Създава се т. 5:
“5. ограниченията в емисиите на серен диоксид при използването на течни горива, ограниченията за допустимо сярно съдържание на петролните деривати и начинът на тяхното изгаряне от плавателни средства, които се намират в пристанищата на република България в българския участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и в изключителната икономическа зона.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 1.


§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
“5. резервоарите за съхраняване и използване на течни горива, петролните бази, терминалите, бензиностанциите, авто- и жп цистерните, резервоарите на танкери, шлепове и други, с изключение на резервоарите на моторните превозни средства.”
2. В ал. 2, т. 2 думата “източници” се заменя с “емисии”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 2.


§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката, министъра на околната среда и водите и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приема наредба, определяща техническите и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях, наричани по-нататък “изисквания за качеството на течните горива”, както и условията, реда и начина за контрол на течните горива.
(2) Забранява се пускането на пазара, разпространението, транспортирането и използването на течни горива, които не отговарят на някое от изискванията за качество, определени  в наредбата по ал. 1.     
(3) Забранява се пускането на пазара, разпространението и използването на течни горива под наименования, различни от тези, определени в § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби.”
(4) Крайните разпространители са длъжни да зареждат моторните превозни средства с течни горива съгласно предназначението им, посочено в наредбата по  ал. 1, и обявените  от тях търговски марки.
(5) Течните горива при пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване се придружават от декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида, наричана по-нататък “декларация за съответствие”.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 3, àë. 2 îò òåêñòà äà îòïàäíàò äóìèòå „íÿêîå îò”.
Êîìèñèÿòà íå ïîäêðåïÿ ïðåäëîæåíèåòî.

Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 3.
§ 4. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 9à è 9á:
“Чл. 9а. Нови и действащи инсталации от обхвата на категориите дейности по приложение № 1, към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.) се експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии и свързаните с тях изисквания, определени в наредбата.
Чл. 9б. Съоръженията и инсталациите за зареждане, товарене, разтоварване и съхранение на бензини в терминалите, бензиностанциите и подвижните цистерни за превоз на бензини се проектират (конструират), оборудват и експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух, и техническите изисквания, определени в Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г.).”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 4 и предлага следната окончателна редакция:
§ 4. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 9à è 9á:
“Чл. 9а. Нови и действащи инсталации, определени в Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.) се експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии и свързаните с тях изисквания, съгласно наредбата.
Чл. 9б. Съоръженията и инсталациите за зареждане, товарене, разтоварване и съхранение на бензини в терминалите, бензиностанциите и подвижните цистерни за превоз на бензини се проектират (конструират), оборудват и експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух, и техническите изисквания, определени в Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г.).”


§ 5. В чл. 11 се създава ал. 5:
“(5) Çàáðàíÿâà ñå èçïóñêàíåòî íà íåîðãàíèçèðàíè åìèñèè íà âðåäíè âåùåñòâà (çàìúðñèòåëè) â àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ ïðè ïðîèçâîäñòâîòî íà äúðâåíè âúãëèùà ïî îòêðèò èëè äðóã ñïîñîá.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 5.

§ 6. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 11à:
”×ë. 11à. (1) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèåìà íàðåäáà çà îãðàíè÷àâàíå åìèñèèòå íà ËÎÑ ïðè óïîòðåáàòà íà îðãàíè÷íè ðàçòâîðèòåëè â îïðåäåëåíè áîè, ëàêîâå è àâòîðåïàðàòóðíè ïðîäóêòè ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíå è íàìàëÿâàíå çàìúðñÿâàíåòî íà àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ.
(2) Ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò:
1. êàòåãîðèçàöèÿòà íà áîèòå, ëàêîâåòå è àâòîðåïàðàòóðíèòå ïðîäóêòè, ïîïàäàùè â íåéíèÿ îáõâàò;
2. íîðìèòå çà äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ â ïðîäóêòèòå ïî ò. 1;
3. ðåäúò çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíè çà óïîòðåáàòà â ñúîòâåòíè êîëè÷åñòâà íà ïðîäóêòè ñúñ ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ ïî-âèñîêî îò óñòàíîâåíèòå íîðìè ïî ò. 2;
4. ïðàâèëàòà çà åòèêåòèðàíå íà ïðîäóêòèòå ïî ò. 1.
(3) Ïóñêàíåòî íà ïàçàðà íà ïðîäóêòè, íåñúîòâåòñòâàùè íà íîðìèòå çà äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1, ñå äîïóñêà ñàìî àêî òå ñå èçïîëçâàò:
1. â èíñòàëàöèè îò îáõâàòà íà Íàðåäáà ¹ 7 îò 2003 ã. çà íîðìè çà äîïóñòèìè åìèñèè íà ëåòëèâè îðãàíè÷íè ñúåäèíåíèÿ, èçïóñêàíè â àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ â ðåçóëòàò íà óïîòðåáàòà íà ðàçòâîðèòåëè â îïðåäåëåíè èíñòàëàöèè, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ñúùàòà íàðåäáà;
2. â îãðàíè÷åíè êîëè÷åñòâà - çà öåëèòå íà âúçñòàíîâÿâàíåòî è ïîääðúæêàòà íà îáåêòè, îïðåäåëåíè êàòî ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà ñúãëàñíî ÷ë. 4 îò Çàêîíà çà ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà è ìóçåèòå, çà êîèòî ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ñà èçäàëè ðàçðåøèòåëíî.
(4) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíî ïî àë. 3, ò. 2 ëèöàòà ïîäàâàò çàÿâëeíèå ïî îáðàçåö, ïîñî÷åí â íàðåäáàòà ïî àë. 1, äî ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè äî óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(5) При констатиране на грешки или непълноти в представеното заявление по ал. 4 и в документите, удостоверяващи статута на обекта по чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите, се изисква допълнителна информация, която заявителят предоставя в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението.
(6) Ðàçðåøèòåëíîòî å åäíîêðàòíî ñúñ ñðîê äî 6 ìåñåöà îò äàòàòà íà èçäàâàíå è å âàëèäíî ñàìî çà ïîñî÷åíèòå â íåãî êàòåãîðèè è êîëè÷åñòâà ïðîäóêòè è çà âúçñòàíîâÿâàíå è ïîääðúæêà íà îáåêòà, çà êîéòî å èçäàäåíî.
(7) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешителното в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението  или от получаването на необходимата информация по образец, посочен в наредбата по ал. 1, или прави мотивиран отказ.
(8) Редът за издаване на разрешителното се урежда с наредбата по ал. 1. 
(9) При писмено поискване Агенция “Митници” и Националната агенция по приходите предоставят на Министерството на околната среда и водите информация за продукти, попадащи в обхвата на наредбата по ал. 1.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 6, àë. 5 òåêñòúò ñëåä äóìèòå „ñå èçèñêâà” ñå çàìåíÿ ñúñ „îòñòðàíÿâàíåòî èì â 7-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà ïîëó÷àâàíå íà óâåäîìëåíèåòî çà êîíñòàòèðàíåòî èì”.
Комисията подкрепя предложението по принцип.

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Îëåã Ïîïîâ:
Â § 6, ÷ë. 11à, àë. 5 ñå èçìåíÿ òàêà:
«(5) При констатиране на грешки или непълнота в представеното заявление по ал.4 и документите, удостоверяващи статута на обекта по чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите, се уведомява заявителя, в четиринадесет дневен срок от получаването им. Заявителят е длъжен да ги отстрани в седем дневен срок от получаване на съобщението.»
Комисията подкрепя предложението.

Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïî ïðèíöèï òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 6 è ïðåäëàãà ñëåäíàòà îêîí÷àòåëíà ðåäàêöèÿ:
§ 6. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 11à:
”×ë. 11à. (1) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèåìà íàðåäáà çà îãðàíè÷àâàíå åìèñèèòå íà ËÎÑ ïðè óïîòðåáàòà íà îðãàíè÷íè ðàçòâîðèòåëè â îïðåäåëåíè áîè, ëàêîâå è àâòîðåïàðàòóðíè ïðîäóêòè ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíå è íàìàëÿâàíå çàìúðñÿâàíåòî íà àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ.
(2) Ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò:
1. êàòåãîðèçàöèÿòà íà áîèòå, ëàêîâåòå è àâòîðåïàðàòóðíèòå ïðîäóêòè, ïîïàäàùè â íåéíèÿ îáõâàò;
2. íîðìèòå çà äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ â ïðîäóêòèòå ïî ò. 1;
3. ðåäúò çà èçäàâàíå íà ðàçðåøèòåëíè çà óïîòðåáàòà â ñúîòâåòíè êîëè÷åñòâà íà ïðîäóêòè ñúñ ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ ïî-âèñîêî îò óñòàíîâåíèòå íîðìè ïî ò. 2;
4. ïðàâèëàòà çà åòèêåòèðàíå íà ïðîäóêòèòå ïî ò. 1.
(3) Ïóñêàíåòî íà ïàçàðà íà ïðîäóêòè, íåñúîòâåòñòâàùè íà íîðìèòå çà äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1, ñå äîïóñêà ñàìî àêî òå ñå èçïîëçâàò:
1. â èíñòàëàöèè, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà Íàðåäáà ¹ 7 îò 2003 ã. çà íîðìè çà äîïóñòèìè åìèñèè íà ëåòëèâè îðãàíè÷íè ñúåäèíåíèÿ, èçïóñêàíè â àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ â ðåçóëòàò íà óïîòðåáàòà íà ðàçòâîðèòåëè â îïðåäåëåíè èíñòàëàöèè;
2. â îãðàíè÷åíè êîëè÷åñòâà - çà öåëèòå íà âúçñòàíîâÿâàíåòî è ïîääðúæêàòà íà îáåêòè, îïðåäåëåíè êàòî ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà ñúãëàñíî ÷ë. 4 îò Çàêîíà çà ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà è ìóçåèòå, çà êîèòî ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ñà èçäàëè ðàçðåøåíèå.
(4) Çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå ïî àë. 3, ò. 2 ëèöàòà ïîäàâàò çàÿâëeíèå ïî îáðàçåö, ïîñî÷åí â íàðåäáàòà ïî àë. 1, äî ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè äî îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(5) При констатиране на грешки или непълнота в представеното заявление по ал. 4 и документите, удостоверяващи статута на обекта по чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите, заявителят се уведомява в четиринадесет дневен срок от получаването им. Заявителят е длъжен да ги отстрани в седем дневен срок от получаване на съобщението.
(6) Ðàçðåøåíèåòî å ñúñ ñðîê äî 6 ìåñåöà îò äàòàòà íà èçäàâàíå è å âàëèäíî ñàìî çà ïîñî÷åíèòå â íåãî êàòåãîðèè è êîëè÷åñòâà ïðîäóêòè è çà âúçñòàíîâÿâàíå è ïîääðúæêà íà îáåêòà, çà êîéòî å èçäàäåíî.
(7) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението  или от получаването на необходимата информация, по образец, посочен в наредбата по ал. 1, или прави мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Редът за издаване на разрешението се урежда с наредбата по ал. 1. 
(9) При писмено поискване Агенция “Митници” и Националната агенция по приходите предоставят на Министерството на околната среда и водите информация за продукти, определени с наредбата по ал. 1.”


§ 7. ×ëåí 17 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 17. (1) Èçèñêâàíèÿòà êúì ïðîèçâîäñòâîòî, âíîñà, èçíîñà, ïóñêàíåòî íà ïàçàðà, èçïîëçâàíåòî, ñúáèðàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî, ðåöèêëèðàíåòî, ðåãåíåðèðàíåòî è îáåçâðåæäàíåòî íà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé (ÂÍÎÑ), è íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè, ñúäúðæàùè èëè èçðàáîòåíè ñ òåçè âåùåñòâà, êàêòî è êúì êîíòðîëà è óïðàâëåíèåòî èì ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò. 
(2) Ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå îïðåäåëÿò èçèñêâàíèÿòà çà:
1. îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèèòå îò ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, ñúäúðæàùè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå (ÔÏÃ);
2. èçïîëçâàíåòî, ñúáèðàíåòî, ñúõðàíÿâàíåòî è îáåçâðåæäàíåòî íà ÔÏÃ;
3. êîíòðîëà è óïðàâëåíèåòî íà ÔÏÃ è íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè, ñúäúðæàùè èëè èçðàáîòåíè ñ òåçè âåùåñòâà;
4. åòèêåòèðàíå íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè, ñúäúðæàùè èëè èçðàáîòåíè ñ ÔÏÃ; 
5. îáó÷åíèå è ñåðòèôèêàöèÿ íà ïåðñîíàëà, çàåò ñ ìîíòèðàíåòî, ïîääúðæàíåòî èëè îáñëóæâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿ, ïîïàäàùè â îáõâàòà íà íàðåäáàòà.
(3) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå êîíòðîëèðà ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2.
(4) Âúâ âðúçêà ñ óïðàæíÿâàíåòî íà êîíòðîëà çà ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2 êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî àë. 3 èìàò ïðàâî:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî ïðîâåðÿâàíèòå îáåêòè;
2. äà èçèñêâàò èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòè è äà ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ ñ öåë óñòàíîâÿâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà âåùåñòâàòà, ñúîðúæåíèÿòà è ïðîäóêòèòå, âêëþ÷åíè â íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2;
3. äà ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ è/èëè äà èçäàâàò çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ çà îãðàíè÷àâàíå, çàáðàíà çà ïóñêàíå íà ïàçàðà, ðàçïðîñòðàíåíèå, èçïîëçâàíå èëè çà èçòåãëÿíå îò ïàçàðà íà âåùåñòâà, ñúîðúæåíèÿ è ïðîäóêòè è îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèè ïðè êîíñòàòèðàíè íåñúîòâåòñòâèÿ ñ óñòàíîâåíèòå èçèñêâàíèÿ;
4. äà íàëàãàò ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè íà ëèöàòà, êîèòî âíàñÿò, èçíàñÿò, ïóñêàò íà ïàçàðà èëè èçïîëçâàò ÂÍÎÑ èëè ÔÏÃ, êàêòî è ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè, ñúäúðæàùè èëè èçðàáîòåíè ñ òåçè âåùåñòâà â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2.
(5) Контролните органи по ал. 3 са длъжни да не разгласяват информация, която представлява производствена или търговска тайна, станала им известна при или по повод упражняване на контрола и прилагане на други изисквания.
(6) Ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñúñ:
1. ïðîâåðêè çà õåðìåòè÷íîñò, ñúáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà ÂÍÎÑ è/èëè ÔÏÃ îò õëàäèëíè è/èëè êëèìàòè÷íè èíñòàëàöèè, òîïëèííè ïîìïè, ïîæàðîãàñèòåëíè èíñòàëàöèè è ïîæàðîãàñèòåëè ñ öåë ðåöèêëèðàíå è ïîâòîðíî èçïîëçâàíå íà òåçè âåùåñòâà, å íåîáõîäèìî äà ïðèòåæàâàò äîêóìåíò çà êâàëèôèêàöèÿ ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà  íà íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2;
2. ñúáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà ÂÍÎÑ è/èëè ÔÏÃ ñ öåë ðåãåíåðèðàíå è îáåçâðåæäàíå, ïðåäàâàò âåùåñòâàòà íà ëèöà, ïðèòåæàâàùè ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 37 îò Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå (ÇÓÎ) èëè êîìïëåêñíî ðàçðåøèòåëíî â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 117 îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà (ÇÎÎÑ). 
(7) Âíîñúò è èçíîñúò íà ÂÍÎÑ, êàêòî è íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè, ñúäúðæàùè èëè èçðàáîòåíè ñ òåçè âåùåñòâà, ñå îñúùåñòâÿâà ñàìî ïðåç îïðåäåëåíèòå â íàðåäáàòà ïî àë. 1 ìèòíè÷åñêè ó÷ðåæäåíèÿ.
(8) Àãåíöèÿ “Ìèòíèöè” ïðåäîñòàâÿ åæåãîäíî íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èíôîðìàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2.
(9) Êîíòðîëúò ïî ïðèëàãàíå èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé, ñå îñúùåñòâÿâà îò:
1. ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíåòî íà õëîðôëóîðâúãëåâîäîðîäè, áðîìîõëîðâúãëåâîäîðîäè è õèäðîõëîðôëóîðâúãëåâîäîðîäè;
2. ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíåòî íà ìåòèëáðîìèä çà êàðàíòèíà è îáðàáîòêà íà ïðàòêè ïðåäè èçíîñ è/èëè çà êðèòè÷íè íóæäè; 
3. ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà èëè ìèíèñòúðà íà òðàíñïîðòà èëè óïúëíîìîùåíè îò òÿõ äëúæíîñòíè ëèöà ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíåòî íà õàëîíè çà êðèòè÷íè íóæäè.
(10) Êîìïåòåíòíèÿò îðãàí ïî ïðèëàãàíå èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå å ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(11) Êðèòè÷íèòå íóæäè  ïî àë. 9 ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1.
(12) Êîìïåòåíòíèÿò îðãàí çà ïîäãîòîâêà íà äîêëàäèòå çà ÂÍÎÑ è ÔÏÃ è ïðåäñòàâÿíåòî èì â Åâðîïåéêàòà êîìèñèÿ å ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 7, àë. 6, ò. 1 äóìèòå „å íåîáõîäèìî” ñå çàìåíÿò ñ „ñà äëúæíè”.
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïðåäëîæåíèåòî.

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Îëåã Ïîïîâ:
Â § 7, ÷ë. 17, àë. 11 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(11) Êðèòè÷íèòå íóæäè  ïî àë. 9, ò.2 è ò.3 ñå îïðåäåëÿò â ÷ë. 3, àë. 2 (ii) è ÷ë.4, àë.4 (iv) íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé.”
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïðåäëîæåíèåòî.

Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïî ïðèíöèï òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 7 è ïðåäëàãà ñëåäíàòà îêîí÷àòåëíà ðåäàêöèÿ:

§ 7. ×ëåí 17 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 17. (1) Â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 èçèñêâàíèÿòà çà ïðîèçâîäñòâîòî, âíîñà, èçíîñà, ïóñêàíåòî íà ïàçàðà, èçïîëçâàíåòî, ñúáèðàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî, ðåöèêëèðàíåòî, ðåãåíåðèðàíåòî è îáåçâðåæäàíåòî íà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò, èçïîëçâàò èëè ñà èçðàáîòåíè îò òåçè âåùåñòâà, êàêòî è çà êîíòðîëà è óïðàâëåíèåòî èì ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(2) Â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå îïðåäåëÿò èçèñêâàíèÿòà çà:
1. îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèèòå îò ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, ñúäúðæàùè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå;
2. èçïîëçâàíåòî, ñúáèðàíåòî, ñúõðàíÿâàíåòî è îáåçâðåæäàíåòî íà ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå;
3. êîíòðîëà è óïðàâëåíèåòî íà ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå è íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò, èçïîëçâàò èëè ñà èçðàáîòåíè îò òåçè âåùåñòâà;
4. åòèêåòèðàíå íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò, èçïîëçâàò èëè ñà èçðàáîòåíè ñ ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå;
5. îáó÷åíèå è ñåðòèôèêàöèÿ íà ïåðñîíàëà, çàåò ñ ìîíòèðàíåòî, ïîääúðæàíåòî èëè îáñëóæâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿ.
(3) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå êîíòðîëèðà ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2.
(4) Âúâ âðúçêà ñ óïðàæíÿâàíåòî íà êîíòðîëà çà ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà ðåãëàìåíòèòå è íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2 êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî àë. 3 èìàò ïðàâî:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî ïðîâåðÿâàíèòå îáåêòè;
2. äà èçèñêâàò èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòè è äà ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ ñ öåë óñòàíîâÿâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà âåùåñòâàòà, ñúîðúæåíèÿòà è ïðîäóêòèòå, ïîñî÷åíè â ðåãëàìåíòèòå è íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2;
3. äà ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ è/èëè äà èçäàâàò çàäúëæèòåëíè ïðåäïèñàíèÿ çà îãðàíè÷àâàíå, çàáðàíà çà ïóñêàíå íà ïàçàðà, ðàçïðîñòðàíåíèå, èçïîëçâàíå èëè çà èçòåãëÿíå îò ïàçàðà íà âåùåñòâà, ñúîðúæåíèÿ è ïðîäóêòè è îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèè ïðè êîíñòàòèðàíè íåñúîòâåòñòâèÿ ñ óñòàíîâåíèòå èçèñêâàíèÿ;
4. äà íàëàãàò ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè íà ëèöàòà, êîèòî âíàñÿò, èçíàñÿò, ïóñêàò íà ïàçàðà èëè èçïîëçâàò âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå, êàêòî è ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò, èçïîëçâàò èëè ñà èçðàáîòåíè îò òåçè âåùåñòâà â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ðåãëàìåíòèòå è íàðåäáèòå ïî àë. 1 è 2.
(5) Êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî àë. 3 ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà òàéíà, ñòàíàëà èì èçâåñòíà ïðè èëè ïî ïîâîä óïðàæíÿâàíå íà êîíòðîëà.
(6) Ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ:
1. ïðîâåðêè çà õåðìåòè÷íîñò, ñúáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå îò õëàäèëíè èëè êëèìàòè÷íè èíñòàëàöèè, òîïëèííè ïîìïè, ïîæàðîãàñèòåëíè èíñòàëàöèè è ïîæàðîãàñèòåëè ñ öåë ðåöèêëèðàíå è ïîâòîðíî èçïîëçâàíå íà òåçè âåùåñòâà, ñà äëúæíè äà ïðèòåæàâàò äîêóìåíò çà êâàëèôèêàöèÿ ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà ïî íàðåäáèòå íà àë. 1 è 2;
2. ñúáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå ñ öåë ðåãåíåíèðàíå è îáåçâðåæäàíå, ïðåäàâàò âåùåñòâàòà íà ëèöà, ïðèòåæàâàùè ðàçðåøåíèå ïî ÷ë. 37 îò Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå èëè êîìïëåêñíî ðàçðåøèòåëíî â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 117 îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
	(7) Âíîñúò è èçíîñúò íà âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé, êàêòî è íà ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò, èçïîëçâàò èëè ñà èçðàáîòåíè îò òåçè âåùåñòâà, ñå îñúùåñòâÿâà ñàìî ïðåç îïðåäåëåíèòå â íàðåäáàòà ïî àë. 1 ìèòíè÷åñêè ó÷ðåæäåíèÿ.
	(8) Àãåíöèÿ “Ìèòíèöè” ïðåäîñòàâÿ åæåãîäíî íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èíôîðìàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà ïî íàðåäáèòå íà àë. 1 è 2.
	(9) Êîíòðîëúò ïî ïðèëàãàíå èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé ñå îñúùåñòâÿâà îò:
1. ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíåòî íà õëîðôëóîðâúãëåâîäîðîäè, áðîìîõëîðâúãëåâîäîðîäè è õèäðîõëîðôëóîðâúãëåâîäîðîäè;
2. ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíåòî íà ìåòèëáðîìèä çà êàðàíòèíà è îáðàáîòêà íà ïðàòêè ïðåäè èçíîñ è/èëè çà êðèòè÷íè íóæäè;
3. ìèíèñòúðà íà îòáðàíàòà èëè ìèíèñòúðà íà òðàíñïîðòà èëè îïðàâîìîùåíè îò òÿõ äëúæíîñòíè ëèöà ïî îòíîøåíèå íà èçïîëçâàíåòî íà õàëîíè çà êðèòè÷íè íóæäè.
       (10) Êðèòè÷íèòå íóæäè ïî àë. 9, ò. 1 è ò. 3 ñå îïðåäåëÿò â ÷ë. 3, àë. 2 (ii) è ÷ë. 4, àë. 4 (iv) íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ)2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé.
       (11) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå å êîìïåòåíòåí îðãàí ïî ïðèëàãàíå èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå.
       (12) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå å êîìïåòåíòåí îðãàí çà ïîäãîòîâêà íà äîêëàäèòå ïî Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå.


§ 8. Â ÷ë. 18à ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àëèíåÿ 1 ñëåä äóìàòà “èçèñêâàíèÿòà” äóìèòå ”è íîðìèòå” ñå çàëè÷àâàò è ñå äîáàâÿ ”çà êà÷åñòâî”.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
”(2) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят за всяка партида декларация за съответствие с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, която придружава течните горива при пускането на пазара, разпространението, транспортирането и използването им.
(3) Съответствието на течните горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8 ал. 1, се декларира след изпитване на представителна проба от всяка партида в лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”, или в чуждестранни лаборатории, акредитирани от орган по акредитация, който е страна по споразумения за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.”
3. Àëèíåè 6 è 7 ñå èçìåíÿò òàêà: 
“(6) Ëèöàòà ïî àë. 2 ñà äëúæíè äà ñúõðàíÿâàò äåêëàðàöèÿòà çà ñúîòâåòñòâèå íà âñÿêà ïàðòèäà òå÷íî ãîðèâî íå ïî-ìàëêî îò 5 ãîäèíè îò äàòàòà íà èçäàâàíåòî é.
(7) Ëèöàòà ïî àë. 2 ñà äëúæíè ïðè ïîèñêâàíå äà ïðåäñòàâÿò íà  êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî ÷ë. 30á îðèãèíàëè èëè çàâåðåíè îò òÿõ êîïèÿ íà äåêëàðàöèèòå çà ñúîòâåòñòâèå, à ïðè âíîñ - è ìèòíè÷åñêèòå äåêëàðàöèè çà ïðîâåðÿâàíèòå ïàðòèäè òå÷íè ãîðèâà.”
4. Ñúçäàâà ñå àë. 8:
“(8) Ðàçïðîñòðàíèòåëèòå íà êîðàáíè ãîðèâà ñà äëúæíè ïðè äîñòàâêàòà íà ãîðèâîòî äà ïðåäñòàâÿò ðàçïèñêà çà ïðåäàäåíîòî ãîðèâî ñúãëàñíî Àíåêñ VI íà Ìåæäóíàðîäíàòà êîíâåíöèÿ çà ïðåäîòâðàòÿâàíå íà çàìúðñÿâàíåòî îò êîðàáè (ÄÂ, áð. 94 îò 2004 ã.), ïðèäðóæåíà îò çàïå÷àòàíà ïðîáà, ïîäïèñàíà îò êîðàáíèÿ àãåíò èëè îò êàïèòàíà íà êîðàáà.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 8.


§ 9. ×ëåí. 18á ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 18á. (1) Ëèöàòà, êîèòî ðàçïðîñòðàíÿâàò òå÷íè ãîðèâà, ñà:
1. отговорни за съответствието на разпространяваните от тях течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
2. длъжни да предоставят за последващо разпространение или използване копие от декларацията за съответствие на разпространяваната партида течно гориво, върху което посочват количеството течно гориво, лицето, на което то се предоставя, датата и номера на документа за експедиция, и да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават;
3. длъжни да предоставят на контролните органи по чл. 30б заверено копие от декларацията за съответствие по т. 2;
4. длъжни да съхраняват копието от декларацията за съответствие по т. 2 за срок една година от датата на  издаване.
(2) Ëèöàòà, êîèòî òðàíñïîðòèðàò òå÷íè ãîðèâà, ñà äëúæíè ïðè ïîèñêâàíå äà ïðåäñòàâÿò íà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî ÷ë. 30á çàâåðåíîòî êîïèå íà äåêëàðàöèÿòà çà ñúîòâåòñòâèå  ïî àë. 1, ò. 2 è äîêóìåíòèòå, ïðèäðóæàâàùè òðàíñïîðòèðàíîòî îò òÿõ ãîðèâî.
(3) Ëèöàòà, êîèòî èçïîëçâàò òå÷íè ãîðèâà ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí èëè ñà òåõåí êðàåí ðàçïðîñòðàíèòåë, ñà:
1. отговорни за съответствието на разпространяваните или използваните от тях течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
2. длъжни да предоставят на контролните органи по чл. 30б заверено копие от декларацията за съответствие по ал. 1, т. 2 на проверяваното гориво и копие от документа за експедиция.
(4) Ëèöàòà ïî ÷ë. 18à, àë. 1, ëèöàòà ïî àë. 1 è êðàéíèòå ðàçïðîñòðàíèòåëè ñà äëúæíè äà ïîñòàâÿò íà ìåñòàòà ïî ÷ë. 3, àë. 1, ò. 5 ìàðêèðîâêà ñúãëàñíî § 1, ò. 25 îò äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà âèäíî ìÿñòî ñúñ ñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ:
1. âèä íà ãîðèâîòî;
2. èçèñêâàíèÿ çà êà÷åñòâî, ðåãëàìåíòèðàíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1;
3. äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå çà ðàçïðîñòðàíÿâàíàòà ïàðòèäà. 
(5) Лицата по чл. 18а, ал. 1 и лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни:
1. â åäíîìåñå÷åí ñðîê äà óâåäîìÿâàò êîíòðîëíèòå îðãàíè çà ïðîìåíèòå â ïðåäìåòà íà äåéíîñò, â íàèìåíîâàíèåòî íà ñîáñòâåíèêà íà îáåêòà è ïðè ïðîìÿíà íà àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà ôèðìàòà èëè äàíú÷åí àäðåñ;
2. да осигуряват неограничен достъп на контролните органи по чл. 30б до обектите по чл. 3, ал. 1, т. 5;
3. да уведомяват незабавно контролните органи по чл. 30б за извършените действия по  изтегляне на течното гориво в резултат на принудителна мярка  по чл. 30г, ал. 1, т. 2;
4. да предоставят на контролните органи по чл. 30б счетоводни, търговски или други книги и документи, както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация, БУЛСТАТ, адрес на управление и данъчен номер  на проверяваното лице, както и лични данни и друга информация, необходима за установяване на административнонаказателното нарушение по чл. 34 - 34г;
5. да извършват редовни проверки на съоръженията за съхраняване, товарене/разтоварване и зареждане, както и да изготвят и изпълняват програма за техническата им поддръжка за  осигуряване спазването на установените изисквания за качество на течните горива;
6. незабавно да предприемат мерки за отстраняване на  настъпилите производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до влошаване качеството на течните горива, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;
7. да оказват съдействие на контролните органи по чл. 30б при изпълнение на техните функции.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 9 и предлага следната окончателна редакция:
§ 9. ×ëåí 18á ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 18á. (1) Ëèöàòà, êîèòî ðàçïðîñòðàíÿâàò òå÷íè ãîðèâà ñà :
1. отговорни за съответствието на разпространяваните от тях течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
2. длъжни да предоставят за последващо разпространение или използване копие от декларацията за съответствие на разпространяваната партида течно гориво, върху което посочват количеството течно гориво, лицето, на което то се предоставя, датата и номера на документа за експедиция, и да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават;
3. длъжни да предоставят на контролните органи по чл. 30б заверено копие от декларацията за съответствие по т. 2;
4. длъжни да съхраняват копието от декларацията за съответствие по т. 2 за срок една година от датата на  издаване.
(2) Ëèöàòà, êîèòî òðàíñïîðòèðàò òå÷íè ãîðèâà, ñà äëúæíè ïðè ïîèñêâàíå äà ïðåäñòàâÿò íà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî ÷ë. 30á çàâåðåíîòî êîïèå íà äåêëàðàöèÿòà çà ñúîòâåòñòâèå  ïî àë. 1, ò. 2 è äîêóìåíòèòå, ïðèäðóæàâàùè òðàíñïîðòèðàíîòî îò òÿõ ãîðèâî.
(3) Ëèöàòà, êîèòî èçïîëçâàò òå÷íè ãîðèâà ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí èëè ñà òåõåí êðàåí ðàçïðîñòðàíèòåë ñà :
1. отговорни за съответствието на разпространяваните или използваните от тях течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
2. длъжни да предоставят на контролните органи по чл. 30б заверено копие от декларацията за съответствие по ал. 1, т. 2 на проверяваното гориво и копие от документа за експедиция.
(4) Ëèöàòà ïî ÷ë. 18à, àë. 1, ëèöàòà ïî àë. 1 è êðàéíèòå ðàçïðîñòðàíèòåëè ñà äëúæíè äà ïîñòàâÿò íà ìåñòàòà ïî ÷ë. 3, àë. 1, ò. 5 ìàðêèðîâêà ñúãëàñíî § 1, ò. 25 îò äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà âèäíî ìÿñòî ñúñ ñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ:
1. âèä íà ãîðèâîòî;
2. èçèñêâàíèÿ çà êà÷åñòâî, ðåãëàìåíòèðàíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1;
3. äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå çà ðàçïðîñòðàíÿâàíàòà ïàðòèäà. 
(5) Лицата по чл. 18а, ал. 1 и по ал. 1, 2 и 3 са длъжни:
1. â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïðîìåíèòå â ïðåäìåòà íà äåéíîñò, â íàèìåíîâàíèåòî íà ñîáñòâåíèêà íà îáåêòà, â àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà ôèðìàòà èëè â äàíú÷íèÿ àäðåñ, äà óâåäîìÿâàò êîíòðîëíèòå îðãàíè;
2. да осигуряват неограничен достъп на контролните органи по чл. 30б до обектите по чл. 3, ал. 1, т. 5;
3. да уведомяват незабавно контролните органи по чл. 30б за извършените действия по  изтегляне на течното гориво в резултат на принудителна мярка  по чл. 30г, ал. 1, т. 2;
4. да предоставят на контролните органи по чл. 30б счетоводни, търговски или други книги и документи, както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация, БУЛСТАТ, адрес на управление и данъчен номер  на проверяваното лице, както и лични данни и друга информация за установяване на административнонаказателното нарушение по чл. 34 - 34г;
5. да извършват редовни проверки на съоръженията за съхраняване, товарене/разтоварване и зареждане, както и да изготвят и изпълняват програма за техническата им поддръжка за  осигуряване спазването на установените изисквания за качество на течните горива;
6. незабавно да предприемат мерки за отстраняване на  настъпилите производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до влошаване качеството на течните горива, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;
7. да оказват съдействие на контролните органи по чл. 30б при изпълнение на техните функции.


§ 10. В чл. 23 се създават ал. 4 - 7:
“(4) При писмени или други документирани сигнали или жалби на лица за нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух контролните органи извършват проверка и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез:
1.	изчисляване (моделиране) на разсейването и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой;
2.	данни от измервания от наличните стационарни пунктове и станции за мониторинг при отчитане на техния обхват и представителност.
(5) В случаите, когато изчисленията и данните по ал. 4 не позволяват извършването на достоверна оценка на КАВ, се извършват измервания с мобилни автоматични станции или друга допълнителна апаратура.
(6) В случаите, когато при извършената достоверна оценка на КАВ съгласно ал. 4 се установи спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, но въпреки това  подателят на сигнала или жалбата настоява за извършване на допълнителни измервания с мобилни автоматични станции или друга апаратура, разходите за извършените допълнителни измервания (включително за доставка на апаратура) при потвърдено съответствие с нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух са за сметка на лицето, подало жалбата или сигнала. 
(7) Разходите по ал. 6 се определят и заплащат от лицата съгласно тарифата по ал. 3.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 10 и предлага следната окончателна редакция:
§ 10. В чл. 23 се създават ал. 4 - 7:
“(4) При документирани сигнали на лица за нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух контролните органи извършват проверка и оценка на качеството на атмосферния въздух чрез:
1.	изчисляване (моделиране) на разсейването на емисиите и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой;
2.	данни от измервания от наличните стационарни пунктове и станции за мониторинг при отчитане на техния обхват и представителност.
(5) В случаите, когато изчисленията и данните по ал. 4 не позволяват извършването на достоверна оценка на качеството на атмосферния въздух, се извършват измервания с мобилни автоматични станции или друга апаратура.
(6) В случаите, когато при извършване на оценка на качеството на атмосферния въздух по ал. 4 се установи спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и лицето оспори резултатите, се извършват допълнителни измервания с мобилни автоматични станции или друга апаратура. При потвърждаване на резултатите от оценката, разходите са за сметка на лицето. 
(7) Разходите по ал. 6 се определят и заплащат от лицата съгласно тарифата по ал. 3.”


§ 11. ×ëåí 30à ñå èçìåíÿ òàêà:
”×ë. 30à. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð (ÄÀÌÒÍ) îñúùåñòâÿâà êîíòðîëà âúðõó èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî íà òå÷íèòå ãîðèâà ïðè òÿõíîòî ïóñêàíå íà ïàçàðà, ðàçïðîñòðàíåíèå, òðàíñïîðòèðàíå è èçïîëçâàíå, êàòî:
1. изгражда, развива и поддържа система за наблюдение, контрол и информация за качеството на течните горива;
2. извършва проверки, взема проби, изпитва в акредитирани лаборатории и налага принудителни мерки чрез оправомощени длъжностни лица от Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”;
3. издава наказателни постановления;
4. предоставя ежегодно на министъра на околната среда и водите информация за качеството на течните горива за предходната година;
5. изнася пред средствата за масово осведомяване информация за: вида и количеството на течното гориво, търговската му марка, резултатите от проверките, предприетите мерки и влезлите в сила санкции, наложени на лицата по чл. 18а, ал. 1 и чл. 18б, ал. 1 - 3.
(2) Агенция “Митници” предоставя на ДАМТН информация по тримесечия за постъпилите при режим на внос количества течни горива по видове, определени в наредбата по чл. 8 ал. 1, и информация за вносителите им.
(3) Националният статистически институт предоставя на ДАМТН годишна информация за видовете и количествата течни горива, пуснати на пазара.
(4) Лицата по чл. 18а, ал. 1 и по чл. 18б, ал. 1, които разпространяват течни горива по видове, посочени в наредбата по чл. 8, ал. 1, са длъжни да предоставят ежегодно на ДАМТН информация на 6-месечен период до 10 януари и до 10 юли за всички фирми и обекти, включително за крайните разпространители на територията на страната с тяхното местоположение, с които осъществяват търговски сделки  или доставки.
(5) Контролът на борда на корабите за качеството на горивата, които се използват, се осъществява от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 11.


§ 12. ×ëåí 30á ñå èçìåíÿ òàêà: 
“×ë. 30á. (1) Äëúæíîñòíèòå ëèöà ïî ÷ë. 30à, àë. 1, ò. 2, íàðè÷àíè ïî-íàòàòúê “êîíòðîëíè îðãàíè”, èìàò ïðàâî:
1. íà íåîãðàíè÷åí äîñòúï äî ìåñòàòà ïî ÷ë. 3, àë. 1, ò. 5;
2. да изискват декларация за съответствие и придружаващите я документи, както и  да изземват заверено копие от тях;
3. да изискват оригинални счетоводни, търговски или други книги и документи, както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация, БУЛСТАТ, адрес на управление и данъчен номер на проверяваното лице, лични данни и друга информация, необходима за установяване на административнонаказателното нарушение по чл. 34 - 34г, и да изземват заверени копия от тях;
4. да изискват и получават от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване контрола на качеството на течните горива и/или за установяване на административнонаказателни нарушения по чл. 34 - 34г;
5. да вземат безвъзмездно необходимите за контролната дейност количества проби от течни горива;
6. да изпитват пробите от течни горива в посочени от тях  акредитирани подвижни и/или стационарни лаборатории;
7. въз основа на протокола от изпитване в подвижна лаборатория да съставят експертно заключение за съответствие на изпитаните течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
8. въз основа на протокола от изпитване в стационарна лаборатория да съставят констативен протокол за съответствие на изпитаните течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
9. да извършват проверки и при констатиране на нарушения да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
10. äà ïîëó÷àâàò ñúäåéñòâèå îò îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, îáùèíèòå è êìåòñòâàòà ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ ñúãëàñíî òîçè çàêîí; 
11. на застраховане за сметка на бюджета на ДАМТН срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
(2) Необходимите за контролната дейност количества по ал. 1, т. 5 се определят с наредбата по чл. 8, ал. 1.
(3) Служителите на Изпълнителна агенция “Морска администрация” имат право при осъществяване на контрола на борда на корабите да вземат безвъзмездно необходимите за контролна дейност количества проби от течни горива.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 12:
1. Â àë. 1, ò. 5 ñëåä äóìàòà „ãîðèâà” ñå äîáàâÿ „ñúãëàñíî ÷ë. 8, àë. 1”.
2. Àëèíåÿ 2 ñå çàëè÷àâà.
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïî ïðèíöèï ïðåäëîæåíèåòî.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 12 и предлага следната окончателна редакция:
§ 12. ×ëåí 30á ñå èçìåíÿ òàêà: 
“×ë. 30á. (1) Äëúæíîñòíèòå ëèöà ïî ÷ë. 30à, àë. 1, ò. 2, íàðè÷àíè ïî-íàòàòúê “êîíòðîëíè îðãàíè”, èìàò ïðàâî:
1. íà íåîãðàíè÷åí äîñòúï äî ìåñòàòà ïî ÷ë. 3, àë. 1, ò. 5;
2. да изискват декларация за съответствие и придружаващите я документи, както и  да изземват заверено копие от тях;
3. да изискват оригинални счетоводни, търговски или други книги и документи, както и документи, отнасящи се до фирмената регистрация, БУЛСТАТ, адрес на управление и данъчен номер на проверяваното лице, лични данни и друга информация за установяване на административнонаказателното нарушение по чл. 34 - 34г, и да изземват заверени копия от тях;
4. да изискват и получават от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване контрола на качеството на течните горива и/или за установяване на административнонаказателни нарушения по чл. 34 - 34г;
5. да вземат безвъзмездно необходимите за контролната дейност количества проби от течни горива съгласно наредбата по чл. 8, ал.1;
6. да изпитват пробите от течни горива в посочени от тях  акредитирани подвижни и/или стационарни лаборатории;
7. въз основа на протокола от изпитване в подвижна лаборатория да съставят експертно заключение за съответствие на изпитаните течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
8. въз основа на протокола от изпитване в стационарна лаборатория да съставят констативен протокол за съответствие на изпитаните течни горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1;
9. да извършват проверки и при констатиране на нарушения да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
10. äà ïîëó÷àâàò ñúäåéñòâèå îò îðãàíèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, îáùèíèòå è êìåòñòâàòà ïðè èëè ïî ïîâîä èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ñè çàäúëæåíèÿ ñúãëàñíî òîçè çàêîí; 
11. да бъдат застраховани за сметка на бюджета на ДАМТН срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
(2) Длъжностните лица на Изпълнителна агенция “Морска администрация” имат право при осъществяване на контрола на борда на корабите да вземат безвъзмездно необходимите за контролна дейност количества проби от течни горива.”


§ 13. ×ëåí 30â ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 30â. (1) Êîíòðîëíèòå îðãàíè âçåìàò ïðîáà îò òå÷íîòî ãîðèâî çà èçïèòâàíå â ïðèñúñòâèåòî íà ñîáñòâåíèêà èëè ðúêîâîäèòåëÿ íà êîíòðîëèðàíèÿ îáåêò, èëè íà ñëóæèòåë íà êîíòðîëèðàíèÿ îáåêò, êàòî:
1. â çàâèñèìîñò îò ïðåäíàçíà÷åíèåòî ïðîáàòà ñå ðàçäåëÿ íà àðáèòðàæíà è êîíòðîëíà;
2. åäíà ÷àñò îò êîíòðîëíàòà ïðîáà ñå îñòàâÿ â îáåêòà, à äðóãàòà ÷àñò ñå ïðåäàâà çà èçïèòâàíå;
3. â ñëó÷àèòå íà îñïîðâàíå íà ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíåòî çàèíòåðåñóâàíàòà ñòðàíà å äëúæíà â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà ïðîòîêîëèòå îò èçïèòâàíåòî è êîíñòàòèâíèòå ïðîòîêîëè äà ïîèñêà àðáèòðàæíàòà ïðîáà äà áúäå èçïèòàíà çà íåéíà ñìåòêà â òðåòà àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ, êàòî ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíåòî íà àðáèòðàæíàòà ïðîáà è èçãîòâåíàòà åêñïåðòèçà ñà îêîí÷àòåëíè;
4. ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíèÿòà íà ïðîáèòå ïî ò. 2 è 3 ñå èçïîëçâàò êàòî äîêàçàòåëñòâåíî ñðåäñòâî ïðè ñúäåáíî ðåøàâàíå íà ñïîðà.
(2) Ñëóæèòåëèòå íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Ìîðñêà àäìèíèñòðàöèÿ” âçåìàò ïðîáè îò êîðàáíîòî ãîðèâî çà èçïèòâàíå â ïðèñúñòâèåòî íà êàïèòàíà íà êîðàáà è/èëè êîðàáíèÿ àãåíò ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1, êàòî èçïèòâàíèÿòà ñå èçâúðøâàò îò êîíòðîëíèòå îðãàíè.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 13 и предлага следната окончателна редакция:
§ 13. ×ëåí 30â ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 30â. (1) Êîíòðîëíèòå îðãàíè âçåìàò ïðîáà îò òå÷íîòî ãîðèâî çà èçïèòâàíå â ïðèñúñòâèåòî íà ñîáñòâåíèêà èëè ðúêîâîäèòåëÿ íà êîíòðîëèðàíèÿ îáåêò, èëè íà ñëóæèòåë íà êîíòðîëèðàíèÿ îáåêò, êàòî:
1. â çàâèñèìîñò îò ïðåäíàçíà÷åíèåòî ïðîáàòà ñå ðàçäåëÿ íà àðáèòðàæíà è êîíòðîëíà;
2. åäíà ÷àñò îò êîíòðîëíàòà ïðîáà ñå ïðåäàâà çà èçïèòâàíå;
3. â ñëó÷àèòå íà îñïîðâàíå íà ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíåòî çàèíòåðåñóâàíàòà ñòðàíà å äëúæíà â 7-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî íà ïðîòîêîëèòå îò èçïèòâàíåòî è êîíñòàòèâíèòå ïðîòîêîëè äà ïîèñêà àðáèòðàæíàòà ïðîáà äà áúäå èçïèòàíà çà íåéíà ñìåòêà â òðåòà àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ, êàòî ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíåòî íà àðáèòðàæíàòà ïðîáà è èçãîòâåíàòà åêñïåðòèçà ñà îêîí÷àòåëíè;
4. ðåçóëòàòèòå îò èçïèòâàíèÿòà íà ïðîáèòå ïî ò. 2 è 3 ñëóæàò çà äîêàçàòåëñòâåíî ñðåäñòâî ïðè ñúäåáíî ðåøàâàíå íà ñïîðà.
(2) Äëúæíîñòíèòå ëèöà íà Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Ìîðñêà àäìèíèñòðàöèÿ” âçåìàò ïðîáè îò êîðàáíîòî ãîðèâî çà èçïèòâàíå â ïðèñúñòâèåòî íà êàïèòàíà íà êîðàáà è/èëè êîðàáíèÿ àãåíò ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1, êàòî èçïèòâàíèÿòà ñå èçâúðøâàò îò êîíòðîëíèòå îðãàíè.”


§ 14. ×ëåí 30ã ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 30ã. (1) Ïðè óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿ êîíòðîëíèòå îðãàíè èìàò ïðàâî äà ïðèëàãàò ñëåäíèòå ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè:
1. âðåìåííî äà ñïèðàò ïóñêàíåòî íà ïàçàðà, ðàçïðîñòðàíåíèåòî, òðàíñïîðòèðàíåòî èëè èçïîëçâàíåòî íà òå÷íè ãîðèâà, êîãàòî:
à) íå ñå ïðåäñòàâè äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå;
á) ñúäúðæàíèåòî íà äåêëàðàöèÿòà çà ñúîòâåòñòâèå íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 18á, àë. 1, ò. 2 è íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1; 
â) â ðåçóëòàò îò èçïèòâàíåòî â ïîäâèæíà ëàáîðàòîðèÿ è åêñïåðòíî çàêëþ÷åíèå ñå óñòàíîâè, ÷å òå÷íîòî ãîðèâî íå îòãîâàðÿ íà íÿêîå îò èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1;
2. äà çàáðàíÿâàò ïóñêàíåòî, ðàçïðîñòðàíåíèåòî, òðàíñïîðòèðàíåòî èëè èçïîëçâàíåòî íà òå÷íè ãîðèâà è äà ðàçïîðåæäàò èçòåãëÿíåòî èì, êîãàòî â ðåçóëòàò íà èçïèòâàíåòî â ñòàöèîíàðíà ëàáîðàòîðèÿ è ñúñòàâåí êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë å óñòàíîâåíî íåñúîòâåòñòâèå íà ïîíå íà åäíî îò èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1.
(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 се налагат от председателя на ДАМТН или от упълномощени от него длъжностни лица по чл. 30б със задължителни предписания и чрез поставяне на удостоверителни знаци на контролните органи. Видът на знаците се определят със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 мерките по ал. 2 се отменят от органа по ал. 2, когато се представи декларация за съответствие или след изпитване в стационарна лаборатория се установи съответствие на проверяваното гориво с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1.
(4) Задължителните предписания се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Подадената жалба не спира изпълнението на наложената административна мярка. 
(6) Щетите, загубите и пропуснатите ползи от наложените принудителни мерки са за сметка на собствениците на проверяваното течно гориво освен в случаите на отменянето им по съдебен ред.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 14.


§ 15. Създават се чл. 30д – 30з:
“Чл. 30д. Контролните органи са длъжни:
1. да не разгласяват служебната и търговската тайна, които са им станали известни при и по повод осъществяването на контролната дейност, както и да не използват информацията от тях извън предназначението й;
2. да се легитимират чрез служебна карта при извършването на контролната си дейност.
Чл. 30е. (1) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива без декларация за съответствие са за сметка на лицата по чл. 18а, ал. 1 и чл. 18б, ал. 1, 2 и 3 независимо от получените резултати от изпитването. 
(2) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива, когато те не съответстват  поне на едно от изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, са за сметка на лицата по чл. 18а и 18б.
(3) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива по сигнали при доказано съответствие с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, са за сметка на лицето, подало документирания сигнал.
(4) Ðàçõîäèòå ïî àë. 1, 2 è 3 ñå îïðåäåëÿò  íà áàçàòà íà ôàêòè÷åñêè íàïðàâåíèòå ðàçõîäè ñúãëàñíî ÷ë. 25, àë. 3 îò Òàðèôà ¹ 11, óòâúðäåíà ñ Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 97 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 1999 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 50 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 10 îò 2000 ã., áð. 94 è 115 îò 2002 ã., áð. 17 è 19 îò 2003 ã.; ïîïð., áð. 27 è 33 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 49 îò 2003 ã., áð. 32 è 104 îò 2004 ã. è áð. 15 è 40 îò 2006 ã.), çà òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò â ñèñòåìàòà íà ÄÀÌÒÍ ïî Çàêîíà çà äúðæàâíèòå òàêñè.
(5) Когато течните горива съответстват на изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на бюджета на ДАМТН.
×ë. 30æ. Èçïèòâàíåòî íà òå÷íèòå ãîðèâà â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 30á, àë. 1, ò. 6 íå ìîæå äà ñå èçâúðøâà â èçïèòâàòåëíèòå ëàáîðàòîðèè, èçâúðøèëè èçïèòâàíåòî ïî ÷ë. 18à, àë. 3.
Чл. 30з. (1) Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване изискванията на наредбата по чл. 11а, ал. 1, включително спрямо лицата, които пускат на пазара продукти, попадащи в обхвата на наредбата.
(2) Във връзка с упражняването на контрола за спазване изискванията на наредбата по чл. 11а, ал. 1, на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини контролните органи имат право:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî ïðîâåðÿâàíèòå îáåêòè;
2. äà èçèñêâàò èíôîðìàöèÿ, äîêóìåíòè è ïðîòîêîëè îò èçïèòâàíåòî íà ïðîáè îò ïðîäóêòèòå â àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ çà îïðåäåëÿíå íà ñúîòâåòñòâèåòî èì ñ íîðìèòå çà äîïóñòèìè åìèñèè è/èëè äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ è íà ñâúðçàíèòå ñ òÿõ èçèñêâàíèÿ;
3. äà âçåìàò ïðîáè îò ïðîäóêòèòå çà ëàáîðàòîðíè èçïèòâàíèÿ ñ öåë óñòàíîâÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî èì ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1;
4. да предприемат действия и/или да издават задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или за изтегляне от пазара на продукти от обхвата на  наредбата по чл. 11а, ал. 1 при констатирани несъответствия с установените изисквания;
5. äà íàëàãàò ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè íà ëèöàòà, ïóñêàùè íà ïàçàðà ïðîäóêòè, íåñúîòâåòñòâàùè íà îïðåäåëåíèòå èçèñêâàíèÿ ïî íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1.
(3) Ïåðèîäè÷íîñòòà íà âçåìàíå íà ïðîáè îò ïðîäóêòè è èçïèòâàíèÿòà èì ñúãëàñíî àë. 2, ò. 2 è 3 ñå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1.
(4) Êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî àë. 1 ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà òàéíà, ñòàíàëà èì èçâåñòíà ïðè èëè ïî ïîâîä óïðàæíÿâàíå íà êîíòðîëà è ïðèëàãàíå íà äðóãè èçèñêâàíèÿ.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 15, ÷ë. 30å, òåêñòúò íà àë. 3 ñå çàëè÷àâà, à â àë. 4 ñå çàëè÷àâà „è 3”.
Àëèíåè 4 è 5 ñå ïðåíîìåðèðàò.
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïðåäëîæåíèåòî.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 15 и предлага следната окончателна редакция:
§ 15. Създават се чл. 30д – 30з:
“Чл. 30д. Контролните органи са длъжни:
1. да не разгласяват служебната и търговската тайна, които са им станали известни при и по повод осъществяването на контролната дейност, както и да не използват информацията от тях извън предназначението й;
2. да се легитимират със служебна карта при извършването на контролната си дейност.
Чл. 30е. (1) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива без декларация за съответствие са за сметка на лицата по чл. 18а, ал. 1 и чл. 18б, ал. 1, 2 и 3 независимо от получените резултати от изпитването. 
(2) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива, когато те не съответстват  поне на едно от изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, са за сметка на лицата по чл. 18а и 18б.
(3) Ðàçõîäèòå ïî àë. 1 è 2 ñå îïðåäåëÿò  íà áàçàòà íà ôàêòè÷åñêè íàïðàâåíèòå ðàçõîäè ñúãëàñíî ÷ë. 25, àë. 3 îò Òàðèôà ¹ 11, óòâúðäåíà ñ Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 97 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 1999 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 50 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 10 îò 2000 ã., áð. 94 è 115 îò 2002 ã., áð. 17 è 19 îò 2003 ã.; ïîïð., áð. 27 è 33 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 49 îò 2003 ã., áð. 32 è 104 îò 2004 ã. è áð. 15 è 40 îò 2006 ã.), çà òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò â ñèñòåìàòà íà ÄÀÌÒÍ ïî Çàêîíà çà äúðæàâíèòå òàêñè.
(4) Когато течните горива съответстват на изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1, разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на бюджета на ДАМТН.
×ë. 30æ. Èçïèòâàíåòî íà òå÷íèòå ãîðèâà â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 30á, àë. 1, ò. 6 íå ìîæå äà ñå èçâúðøâà â ëàáîðàòîðèè, èçâúðøèëè èçïèòâàíåòî ïî ÷ë. 18à, àë. 3.
Чл. 30з. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол за спазване изискванията на наредбата по чл. 11а, ал. 1, включително спрямо лицата, които пускат на пазара продукти, определени с наредбата.
(2) Във връзка с упражняването на контрола за спазване изискванията на наредбата по чл. 11а, ал. 1, на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини контролните органи имат право:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî ïðîâåðÿâàíèòå îáåêòè;
2. äà èçèñêâàò èíôîðìàöèÿ, äîêóìåíòè è ïðîòîêîëè îò èçïèòâàíåòî íà ïðîáè îò ïðîäóêòèòå â àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ çà îïðåäåëÿíå íà ñúîòâåòñòâèåòî èì ñ íîðìèòå çà äîïóñòèìè åìèñèè è/èëè äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà ËÎÑ è íà ñâúðçàíèòå ñ òÿõ èçèñêâàíèÿ;
3. äà âçåìàò ïðîáè îò ïðîäóêòèòå çà ëàáîðàòîðíè èçïèòâàíèÿ ñ öåë óñòàíîâÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî èì ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1;
4. да предприемат действия и/или да издават задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или за изтегляне от пазара на продукти от обхвата на  наредбата по чл. 11а, ал. 1 при констатирани несъответствия с установените изисквания;
5. äà íàëàãàò ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè íà ëèöàòà, ïóñêàùè íà ïàçàðà ïðîäóêòè, íåñúîòâåòñòâàùè íà îïðåäåëåíèòå èçèñêâàíèÿ ïî íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1.
(3) Ïåðèîäè÷íîñòòà íà âçåìàíå íà ïðîáè îò ïðîäóêòè è èçïèòâàíèÿòà èì ñúãëàñíî àë. 2, ò. 2 è 3 ñå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1.
(4) Êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî àë. 1 ñà äëúæíè äà íå ðàçãëàñÿâàò èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà òàéíà, ñòàíàëà èì èçâåñòíà ïðè èëè ïî ïîâîä óïðàæíÿâàíå íà êîíòðîëà.” 


§ 16. ×ëåí 34 ñå èçìåíÿ òàêà: 
“×ëåí 34. (1) Êîéòî ïóñêà íà ïàçàðà òå÷íè ãîðèâà, êîèòî íå ñúîòâåòñòâàò íà íÿêîå îò èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâîòî èì, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1, àêî äåÿíèåòî íå ïðåäñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 2000 äî 50 000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 50 000 äî 500 000 ëâ.
(2) Êîéòî ðàçïðîñòðàíÿâà, âêëþ÷èòåëíî êàòî êðàåí ðàçïðîñòðàíèòåë, èëè èçïîëçâà òå÷íè ãîðèâà, êîèòî íå ñúîòâåòñòâàò íà íÿêîå îò èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâîòî èì, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1, àêî äåÿíèåòî íå ïðåäñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 2000 äî 20 000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 10 000 äî 100 000 ëâ.
(3) Ðàçìåðúò íà íàëîæåíèòå ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè íàðàñòâà ïðîïîðöèîíàëíî ñïðÿìî ìèíèìàëíèÿ èì ðàçìåð â çàâèñèìîñò îò áðîÿ íà óñòàíîâåíèòå íåñúîòâåòñòâèÿ ñ èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1.
(4) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 16 и предлага следната окончателна редакция:
§ 16. ×ëåí 34 ñå èçìåíÿ òàêà: 
“×ëåí 34. (1) Ëèöå, êîåòî ïóñêà íà ïàçàðà òå÷íè ãîðèâà, êîèòî íå ñúîòâåòñòâàò íà íÿêîå îò èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâîòî èì, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1, àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 2000 äî 50 000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 50 000 äî 500 000 ëâ.
(2) Ëèöå, êîåòî ðàçïðîñòðàíÿâà, âêëþ÷èòåëíî êàòî êðàåí ðàçïðîñòðàíèòåë, èëè èçïîëçâà òå÷íè ãîðèâà, êîèòî íå ñúîòâåòñòâàò íà íÿêîå îò èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâîòî èì, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1, àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 2000 äî 20 000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 10 000 äî 100 000 ëâ.
(3) Ðàçìåðúò íà íàëîæåíèòå ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè íàðàñòâà ïðîïîðöèîíàëíî ñïðÿìî ìèíèìàëíèÿ èì ðàçìåð â çàâèñèìîñò îò áðîÿ íà óñòàíîâåíèòå íåñúîòâåòñòâèÿ ñ èçèñêâàíèÿòà çà êà÷åñòâî, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1.
(4) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”


§ 17. ×ëåí 34à ñå èçìåíÿ òàêà:
”×ë. 34à. (1) Êîéòî ðàçïðîñòðàíÿâà îò áåíçèíîñòàíöèè òå÷íè ãîðèâà, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà âèäà ãîðèâî, ïîñî÷åíî â äåêëàðàöèÿòà çà ñúîòâåòñòâèå, èëè íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî, îïðåäåëåíî â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1, àêî äåÿíèåòî íå ïðåäñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 5000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 40 000 ëâ.
(2) Êîéòî íàðóøàâà ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 8, àë. 3, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 10 000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 40 000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 17 и предлага следната окончателна редакция:
§ 17. ×ëåí 34à ñå èçìåíÿ òàêà:
”×ë. 34à. (1) Ëèöå, êîåòî ðàçïðîñòðàíÿâà îò áåíçèíîñòàíöèè òå÷íè ãîðèâà, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà âèäà ãîðèâî, ïîñî÷åíî â äåêëàðàöèÿòà çà ñúîòâåòñòâèå, èëè íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî, îïðåäåëåíî â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 8, àë. 1, àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 5000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 40 000 ëâ.
(2) Ëèöå, êîåòî íàðóøè ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 8, àë. 3, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 10 000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 40 000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”


§ 18. ×ëåí 34á ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34á. (1) Êîéòî íàðóøàâà ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 18à, àë. 2 - 6, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 7000 ëâ.
(2) Êîéòî íàðóøàâà ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 18á, àë. 1, ò. 2 è 4, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 2000 äî 5000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 18, àë. 2 äóìèòå „2000 äî” ñå çàëè÷àâàò.
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïðåäëîæåíèåòî.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 18 и предлага следната окончателна редакция:
§ 18. ×ëåí 34á ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34á. (1) Ëèöå, êîåòî íàðóøè ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 18à, àë. 2 - 6, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 7000 ëâ.
(2) Ëèöå, êîåòî íàðóøè ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 18á, àë. 1, ò. 2 è 4, ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 5000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 è 2 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”


§ 19. ×ëåí 34â ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34â. (1) Êîéòî íàðóøàâà ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 18à, àë. 7, ÷ë. 18á, àë. 1, ò. 3, àë. 2, àë. 3, ò. 2 è àë. 4, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 19 и предлага следната окончателна редакция:
§ 19. ×ëåí 34â ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34â. (1) Ëèöå, êîåòî íàðóøè ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 18à, àë. 7, ÷ë. 18á, àë. 1, ò. 3, àë. 2, àë. 3, ò. 2 è àë. 4, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”


§ 20. ×ëåí 34ã ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34ã. (1) Êîéòî âúçïðåïÿòñòâà êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ÄÀÌÒÍ äà èçïúëíÿâàò ïðàâîìîùèÿòà ñè ïî ÷ë. 30à, 30á è 30â èëè íå èçïúëíÿâà çàäúëæèòåëíèòå ïðåäïèñàíèÿ ïî ÷ë. 30ã, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 2500 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 15 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 20, àë. 1 ÷èñëîòî „2500” ñå çàìåíÿ ñ „5000”, à „15000” – ñ „30 000”.
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïðåäëîæåíèåòî.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 20 и предлага следната окончателна редакция:
§ 20. ×ëåí 34ã ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34ã. (1) Ëèöå, êîåòî âúçïðåïÿòñòâà êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ÄÀÌÒÍ äà èçïúëíÿâàò ïðàâîìîùèÿòà ñè ïî ÷ë. 30à, àë. 4, 30á è 30â èëè íå èçïúëíÿâà çàäúëæèòåëíèòå ïðåäïèñàíèÿ ïî ÷ë. 30ã, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 5000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 30 000 ëâ.
(2) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ ïî àë. 1 ñå íàëàãà â äâîåí ðàçìåð.”


§ 21. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 34ä - 34è:
“×ë. 34ä. (1) Ëèöå, êîåòî ïóñêà íà ïàçàðà èëè óïîòðåáÿâà ïðîäóêòè, íåñúîòâåòñòâàùè íà èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 1000 äî 5000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 5000 äî 10 000 ëâ.
(2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени с наредбата по чл. 11а, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв. или с имуществена санкция в размер 15 000 лв.
(3) Лице, което не изпълнява задължителните предписания на контролните органи по чл. 30з, ал. 1, се наказва с глоба 5000 лв. или с имуществена санкция в размер 15 000 лв.
(4) Лице, което не представи в срок информация за пускането на пазара на продукти по чл. 11а, ал. 3, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Чл. 34е. Лице/оператор, което не изпълнява изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации или емисионни норми, определени в комплексно разрешително на основание на тази наредба, се наказва, както следва:
1. при неспазване на нормите за допустими емисии на ЛОС, посочени в приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от наредбата, се наказва по реда на Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, приета с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 69 от 2003 г.);
2. при неспазване нормите на неорганизирани емисии (ННЕ),  нормите на общи емисии (НОЕ) или целевите норми на общи емисии в зависимост от категориите дейности, посочени в приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от наредбата по т. 1, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.;
3. при неуведомяване на контролния орган за превишаване на съответните долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), определени в приложение № 2 и 3 към наредбата по т. 1, се налага  имуществена санкция в размер 15 000 лв.;
4. за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите от операторите на инсталации без издадени комплексни разрешителни в срока по чл. 20, ал. 3 от наредбата по т. 1, друга допълнително изискана информация и/или неизпълнение на мерките за постигане на съответствие съгласно чл. 20, ал. 1 и 2 и чл. 22 от наредбата се налага имуществена санкция в размер 15 000 лв.;
5. лице, което не представи в срок информацията по чл. 30з, ал. 2, т. 2, се наказва с глоба 1000 лв. или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
Чл. 34ж. Лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т.ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите се наказва за нарушенията, както следва:
1. по глава втора – с глоба от 5000 до 20 000 лв. или с имуществена санкция в размер 15 000 до 50 000 лв.;
2. по глави трета, четвърта и пета - с глоба от 2000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
×ë. 34ç. Êîéòî âúçïðåïÿòñòâà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïðè èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà èì ïî ÷ë. 30ç, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 20 000 ëâ.
Чл. 34и. При констатиране на повторно извършени нарушения, глобите и имуществените санкции по членове 34д, 34е, 34ж и 34з се налагат в двоен размер.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, като предлага той да се обедини с текста на § 22 в следната окончателна редакция:
§ 21. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 34ä – 34ì:
“×ë. 34ä. (1) Ëèöå, êîåòî ïóñêà íà ïàçàðà èëè óïîòðåáÿâà ïðîäóêòè, íåñúîòâåòñòâàùè íà èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 1000 äî 5000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 5000 äî 10 000 ëâ.
(2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени с наредбата по чл. 11а, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв. или съответно с имуществена санкция в размер 15 000 лв.
(3) Лице, което не изпълнява задължителните предписания на контролните органи по чл. 30з, ал. 1, се наказва с глоба 5000 лв. или съответно с имуществена санкция в размер 15 000 лв.
(4) Лице, което не представи в срок информация за пускането на пазара на продукти по чл. 11а, ал. 3, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. или съответно с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Чл. 34е. Лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации или емисионни норми, определени в комплексно разрешително на основание на тази наредба, се наказва:
1. при неспазване на нормите за допустими емисии на ЛОС по реда, определен в  Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, приета с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 69 от 2003 г.);
2. при неспазване нормите за неорганизирани емисии,  нормите за общи емисии или целевите норми за общи емисии в зависимост от категориите дейности - с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.;
3. при неуведомяване на контролния орган за превишаване на съответните долни прагови стойности за консумация на разтворители - с   имуществена санкция в размер 15 000 лв.;
4. за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите от операторите на инсталации без издадени комплексни разрешителни в срока по чл. 20, ал. 3 от наредбата, друга допълнително изискана информация и/или неизпълнение на мерките за постигане на съответствие съгласно чл. 20, ал. 1 и 2 и чл. 22 от наредбата - с имуществена санкция в размер 15 000 лв.;
5. çà íåïðåäñòàâÿíå â ñðîê èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 30ç, àë. 2, ò. 2 - ñ ãëîáà 1000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 2000 ëâ.
Чл. 34ж. Лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т.ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва за допуснатите нарушения:
1. по глава втора – с глоба от 5000 до 20 000 лв. или съответно с имуществена санкция в размер 15 000 до 50 000 лв.;
2. по глави трета, четвърта и пета - с глоба от 2000 до 10 000 лв. или съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
×ë. 34ç. Ëèöå, êîåòî âúçïðåïÿòñòâà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïðè èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà èì ïî ÷ë. 30ç, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ 20 000 ëâ.
×ë. 34è. (1) Ëèöå, êîåòî âíàñÿ, èçíàñÿ, ïóñêà íà ïàçàðà èëè èçïîëçâà âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå, êàêòî è ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ñúäúðæàò, èçïîëçâàò èëè ñà èçðàáîòåíè îò òåçè âåùåñòâà â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è/èëè Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå è íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 2000 äî 5000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 7000 äî 15 000 ëâ. 
(2) Ëèöå, êîåòî íàðóøè ïðàâèëàòà çà åòèêåòèðàíå, îïðåäåëåíè ñ Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è/èëè Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå è íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 2000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 5000 ëâ. 
(3) Ëèöå, êîåòî ñúáèðà è ñúõðàíÿâà, ðåöèêëèðà, ðåãåíåðèðà èëè îáåçâðåæäà âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è/èëè Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå è íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 3000 äî 7000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 5000 äî 10 000 ëâ.
(4) Ëèöå, êîåòî íå ïðåäñòàâè äíåâíèê çà ñúñòîÿíèåòî íà èíñòàëàöèèòå, ñúäúðæàùè ïîâå÷å îò 3 êã âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ.
(5) Ëèöå, êîåòî èçâúðøâà ïðîâåðêè çà õåðìåòè÷íîñò áåç äîêóìåíò çà êâàëèôèêàöèÿ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ. 
(6) Ëèöå, êîåòî èçâúðøâà ñåðâèç è ïîääðúæêà íà õëàäèëíè èëè êëèìàòè÷íè èíñòàëàöèè, òîïëèííè ïîìïè, ïîæàðîãàñèòåëíè èíñòàëàöèè è ïîæàðîãàñèòåëè, ñúäúðæàùè âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå, áåç äîêóìåíò çà êâàëèôèêàöèÿ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ.
(7) Ëèöå, êîåòî äîïóñêà èçïóñêàíåòî íà âåùåñòâà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé èëè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå â àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 2037/2000 çà âåùåñòâàòà, êîèòî íàðóøàâàò îçîíîâèÿ ñëîé è/èëè Ðåãëàìåíò (ÅÑ) 842/2006 çà îïðåäåëåíè ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå è íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 3000 äî 7000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 5000 äî 15 000 ëâ.
×ë. 34ê. Ëèöå, êîåòî âúçïðåïÿòñòâà îðãàíèòå ïî ÷ë. 17, àë. 3 ïðè èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà èì ïî ÷ë. 17, àë. 4, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 5000 ëâ. èëè ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 10 000 ëâ.
×ë. 34ë. Ïðè ïîâòîðíî èçâúðøåíî íàðóøåíèå ãëîáèòå èëè ñúîòâåòíî  èìóùåñòâåíèòå ñàíêöèè ïî ÷ë. 34ä , ÷ë. 34å, ÷ë. 34æ, ÷ë. 34ç, ÷ë. 34è, è ÷ë. 34ê ñå íàëàãàò â äâîåí ðàçìåð.”


§ 22. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 34ê, 34ë è 34ì:
“×ë. 34ê. (1) Ëèöå, êîåòî âíàñÿ, èçíàñÿ, ïóñêà íà ïàçàðà èëè èçïîëçâà ÂÍÎÑ èëè ÔÏÃ, êàêòî è ïðîäóêòè è ñúîðúæåíèÿ, èçïîëçâàùè, ñúäúðæàùè èëè èçðàáîòåíè ñ òåçè âåùåñòâà â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 2000 äî 5000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 7000 äî 15 000 ëâ. 
(2) Ëèöå, êîåòî íàðóøè ïðàâèëàòà çà åòèêåòèðàíå, îïðåäåëåíè ñ íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 2000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 5000 ëâ. 
(3) Ëèöå, êîåòî ñúáèðà è ñúõðàíÿâà, ðåöèêëèðà, ðåãåíåðèðà èëè îáåçâðåæäà ÂÍÎÑ èëè ÔÏÃ â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 3000 äî 7000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 5000 äî 10 000 ëâ.
(4) Ëèöå, êîåòî íå ïðåäñòàâè äíåâíèê çà ñúñòîÿíèåòî íà èíñòàëàöèèòå, ñúäúðæàùè ïîâå÷å îò 3 êã ÂÍÎÑ èëè ÔÏÃ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ.
(5) Ëèöå, êîåòî èçâúðøâà ïðîâåðêè çà õåðìåòè÷íîñò áåç äîêóìåíò çà êâàëèôèêàöèÿ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ. 
(6) Ëèöå, êîåòî èçâúðøâà ñåðâèç è ïîääðúæêà íà õëàäèëíè è/èëè êëèìàòè÷íè èíñòàëàöèè, òîïëèííè ïîìïè, ïîæàðîãàñèòåëíè èíñòàëàöèè è ïîæàðîãàñèòåëè, ñúäúðæàùè ÂÍÎÑ èëè ÔÏÃ, áåç äîêóìåíò çà êâàëèôèêàöèÿ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà 500 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 1000 ëâ.
(7) Ëèöå, êîåòî äîïóñêà èçïóñêàíåòî íà ÂÍÎÑ èëè ÔÏÃ â àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ â ïðîòèâîðå÷èå ñ èçèñêâàíèÿòà íà íàðåäáèòå ïî ÷ë. 17, àë. 1 è 2, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 3000 äî 7000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 5000 äî 15 000 ëâ.
×ë. 34ë. Êîéòî âúçïðåïÿòñòâà îðãàíèòå ïî ÷ë. 17, àë. 3 ïðè èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà èì ïî ÷ë. 17, àë. 4, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 5000 ëâ. èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð 10 000 ëâ.
×ë. 34ì. Ïðè êîíñòàòèðàíå íà ïîâòîðíî èçâúðøåíè íàðóøåíèÿ ãëîáèòå è èìóùåñòâåíèòå ñàíêöèè ïî ÷ë. 34ê è 34ë ñå íàëàãàò â äâîåí ðàçìåð.”

Êîìèñèÿòà ïðåäëàãà § 22 äà îòïàäíå, òúé êàòî íåãîâèÿò òåêñò å îòðàçåí â  § 21. Îñòàíàëèòå ïàðàãðàôè ñå ïðåíîìåðèðàò ñúîòâåòíî. 


§ 23. Â ÷ë. 35 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1 è â íåãî äóìèòå “ãëîáà îò 10 äî 100 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 500 äî 5000 ëâ.”.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Ëèöå, êîåòî íàðóøè èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 11, àë. 5, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 1000 äî 5000 ëâ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 23, който става § 22.


§ 24. Â ÷ë. 36 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “â ðàçìåð îò 10  äî 300 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “â ðàçìåð îò 100 äî 2000 ëâ.”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “îò 20 äî 600 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “îò 200 äî 4000 ëâ.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 24, който  става § 23.


§ 25. Â ÷ë. 37 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “ãëîáà îò 2 äî 25 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.”.
2.	Â àë. 2 äóìèòå “ãëîáàòà å îò 4 äî 50 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáàòà å îò 100 äî 1000 ëâ.”.
3. Â àë. 3 äóìèòå “ãëîáàòà å îò 10 äî 200 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáàòà å îò 200 äî 2000 ëâ.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 25, който  става § 24.


§ 26. Â ÷ë. 38 äóìèòå “ãëîáà îò 10 äî 50 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 26, който  става § 25.


§ 27. Â ÷ë. 39 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå ”ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 500 äî 1000 ëâ.”.
2. Â àë. 2 äóìèòå ”ãëîáà îò 10 äî 50 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 27, който става § 26.


§ 28. Â ÷ë. 40 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “ãëîáà îò 2 äî 10 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 10 äî 100 ëâ.”. 
2. Â àë. 2 äóìèòå “ãëîáàòà å îò 4 äî 20 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáàòà å îò 20 äî 200 ëâ.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 28, който  става § 27.


§ 29. Â ÷ë. 41 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “÷ë. 30, àë. 4” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 30, àë. 3” è äóìèòå “ãëîáà îò 20 äî 100 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 100 äî 500 ëâ.”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “ãëîáàòà å îò 40 äî 200 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáàòà å îò 200 äî 1000 ëâ.”.
3. Â àë. 3 äóìèòå “ãëîáà îò 50 äî 500 ëâ.” ñå çàìåíÿò ñ “ãëîáà îò 100 äî 1000 ëâ.”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 29, който  става § 28.


§ 30. Â ÷ë. 43à ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Êîãàòî íàðóøèòåëÿò íå ñå ÿâè çà ñúñòàâÿíå íà àêòà çà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå, àêòúò ñå èçïðàùà íåçàáàâíî çà âðú÷âàíå íà îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî ïî ïîñòîÿíåí àäðåñ íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå èëè àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà þðèäè÷åñêîòî  ëèöå. Îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî ñà äëúæíè ñúñ ñúîáùåíèå äî íàðóøèòåëÿ è äåïîçèðàíå äà âðú÷àò àêòà â 14-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî ìó ñðåùó ðàçïèñêà. Ïðè íåÿâÿâàíå íà íàðóøèòåëÿ àêòúò ñå ïîäïèñâà îò ñëóæèòåëÿ íà îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî è íå ñå âðú÷âà. Ñëåä âðúùàíåòî íà àêòà â åäíîìåñå÷åí ñðîê ñå èçäàâà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, êîåòî âëèçà â ñèëà îò ìîìåíòà íà èçäàâàíåòî.”
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 3 - 6:
“(3) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАМТН или от оправомощено от него длъжностно лице, като в тях задължително се посочва, че наложената глоба или санкция, както и разходите за вземане и изпитване на пробите от течни горива постъпват по бюджетната сметка на ДАМТН и служат като покана за доброволно изпълнение след влизането им в сила.
(4) Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å èçâåñòåí, íî íå å îòêðèò íà àäðåñà, ïîñî÷åí ïðè  âðú÷âàíåòî íà àêòà çà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå, èëè å íàïóñíàë ñòðàíàòà, èëè å ïîñî÷èë àäðåñ ñàìî â ÷óæáèíà, íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå íå ñå âðú÷âà. Ïîñòàíîâëåíèåòî ñå ñ÷èòà çà âëÿçëî â çàêîííà ñèëà äâà ìåñåöà ñëåä èçäàâàíåòî ìó.
(5) Ïîñòúïëåíèÿòà ïî àë. 3 ñå ðàçõîäâàò çà:
1. èçãðàæäàíå, ðàçâèòèå è ïîääúðæàíå íà  ñèñòåìà çà íàáëþäåíèå, êîíòðîë è èíôîðìàöèÿ  çà êà÷åñòâîòî íà òå÷íèòå ãîðèâà;
2. èçãðàæäàíå, ïîääúðæàíå è ðàçâèòèå íà ìàòåðèàëíàòà áàçà, ñâúðçàíà ñ äåéíîñòòà ïî êîíòðîëà íà êà÷åñòâîòî íà òå÷íèòå ãîðèâà;
3. повишаване на квалификацията и допълнително материално стимулиране на длъжностните лица по чл. 30б. Размерът на допълнителното материално стимулиране на едно лице за една календарна година не може да превишава неговото 8-месечно основно възнаграждение;
4. ðàçõîäè çà âçåìàíå è èçïèòâàíå íà ïðîáè îò òå÷íè ãîðèâà, âêëþ÷èòåëíî çà âúâåæäàíå íà íîâè ìåòîäè çà èçïèòâàíå ïðè îñúùåñòâÿâàíå êîíòðîëà íà êà÷åñòâîòî íà òå÷íèòå ãîðèâà.
(6) Íå ïîäëåæàò íà îáæàëâàíå íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ, ñ êîèòî å íàëîæåíà ãëîáà äî 1000 ëâ. èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ äî 5000 ëâ. âêëþ÷èòåëíî.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
Â § 30, àë. 5, ò. 3 äóìèòå „8-ìåñå÷íî” ñå çàìåíÿò ñ „4-ìåñå÷íî”.
Ïðåäëîæåíèåòî å îòòåãëåíî.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 30, който става § 29 и предлага следната окончателна редакция:
§ 29. Â ÷ë. 43à ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Êîãàòî íàðóøèòåëÿò íå ñå ÿâè çà ñúñòàâÿíå íà àêòà çà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå îò êîíòðîëíèòå îðãàíè, àêòúò ñå èçïðàùà íåçàáàâíî çà âðú÷âàíå îò îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî ïî àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà þðèäè÷åñêîòî  ëèöå èëè åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö. Òå ñà äëúæíè äà óâåäîìÿò íàðóøèòåëÿ ñúñ ñúîáùåíèå ñðåùó ðàçïèñêà çà äåïîçèðàíèÿ àêò è â 14-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà ïîëó÷àâàíåòî ìó äà ãî âðú÷àò. Ïðè íåÿâÿâàíå íà íàðóøèòåëÿ àêòúò ñå ïîäïèñâà îò îïðàâîìîùåíî äëúæíîñòíî ëèöå îò îáùèíàòà èëè êìåòñòâîòî è íå ñå âðú÷âà. Ñëåä âðúùàíåòî íà àêòà â äâóìåñå÷åí ñðîê ñå èçäàâà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, êîåòî âëèçà â ñèëà îò äàòàòà íà èçäàâàíåòî.”
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 3 - 6:
“(3) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАМТН или от оправомощено от него длъжностно лице, като в тях задължително се посочва, че наложената глоба или санкция, както и разходите за вземане и изпитване на пробите от течни горива постъпват по бюджетната сметка на ДАМТН и служат като покана за доброволно изпълнение след влизането им в сила.
(4) Êîãàòî íàðóøèòåëÿò å èçâåñòåí, íî íå å îòêðèò íà àäðåñà, ïîñî÷åí ïðè  âðú÷âàíåòî íà àêòà çà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå, èëè å íàïóñíàë ñòðàíàòà, èëè å ïîñî÷èë àäðåñ ñàìî â ÷óæáèíà, íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå íå ñå âðú÷âà. Ïîñòàíîâëåíèåòî ñå ñ÷èòà çà âëÿçëî â çàêîííà ñèëà äâà ìåñåöà ñëåä èçäàâàíåòî ìó.
(5) Ïîñòúïëåíèÿòà ïî àë. 3 ñå ðàçõîäâàò çà:
1. èçãðàæäàíå, ðàçâèòèå è ïîääúðæàíå íà  ñèñòåìà çà íàáëþäåíèå, êîíòðîë è èíôîðìàöèÿ  çà êà÷åñòâîòî íà òå÷íèòå ãîðèâà;
2. èçãðàæäàíå, ïîääúðæàíå è ðàçâèòèå íà ìàòåðèàëíàòà áàçà, ñâúðçàíà ñ äåéíîñòòà ïî êîíòðîëà íà êà÷åñòâîòî íà òå÷íèòå ãîðèâà;
3. повишаване на квалификацията и допълнително материално стимулиране на длъжностните лица по чл. 30б. Размерът на допълнителното материално стимулиране на едно лице за една календарна година не може да превишава неговото 8-месечно основно възнаграждение;
4. ðàçõîäè çà âçåìàíå è èçïèòâàíå íà ïðîáè îò òå÷íè ãîðèâà, âêëþ÷èòåëíî çà âúâåæäàíå íà íîâè ìåòîäè çà èçïèòâàíå ïðè îñúùåñòâÿâàíå êîíòðîëà íà êà÷åñòâîòî íà òå÷íèòå ãîðèâà.
(6) Íå ïîäëåæàò íà îáæàëâàíå íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ, ñ êîèòî å íàëîæåíà ãëîáà äî 1000 ëâ. èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ äî 5000 ëâ. âêëþ÷èòåëíî.”


§ 31. Â äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â § 1:
à) òî÷êà 17 ñå èçìåíÿ òàêà:
“17. “Ïóñêàíå íà ïàçàðà” å ïðåäîñòàâÿíåòî íà âñåêè îòäåëåí ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åí çà êðàéíà óïîòðåáà, áåçïëàòíî  èëè ñðåùó çàïëàùàíå çà ïúðâè ïúò íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð, ïðè êîåòî òîé ïðåìèíàâà îò åòàïà íà ïðîèçâîäñòâî èëè âíîñ êúì åòàïà íà ðàçïðîñòðàíåíèå è/èëè èçïîëçâàíå.”
á) ñúçäàâà ñå ò. 17à:
“17à. Îò äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà Äîãîâîðà çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç “Ïóñêàíå íà ïàçàðà” å ïðåäîñòàâÿíåòî íà âñåêè îòäåëåí ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åí çà êðàéíà óïîòðåáà, áåçïëàòíî èëè ñðåùó çàïëàùàíå çà ïúðâè ïúò íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð èëè íà ïàçàðà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è íà äúðæàâèòå îò Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî/Åâðîïåéñêàòà àñîöèàöèÿ çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ, ïðè êîåòî òîé ïðåìèíàâà îò åòàïà íà ïðîèçâîäñòâî èëè âíîñ êúì åòàïà íà ðàçïðîñòðàíåíèå è/èëè èçïîëçâàíå.”;
в) точка 19 се изменя така: 
“19. “Документирани сигнали” са писмени сигнали, свързани с качеството на течните горива от граждани и юридически лица, в които са посочени данните, идентифициращи лицата, подаващи сигнала.”;
ã) ñúçäàâàò ñå ò. 20 - 25:
“20. “Краен разпространител” са бензиностанции,  които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните МПС, от неподвижни инсталации (резервоари) за съхранение на тези горива.
21. “Òå÷íè ãîðèâà” ñà òå÷íè ãîðèìè ïðîäóêòè îò íåôòåí èëè áèîëîãè÷åí ïðîèçõîä èëè òåõíè ñìåñè: àâòîìîáèëíè áåíçèíè, ãîðèâà çà äèçåëîâè äâèãàòåëè, áèîãîðèâà, êîðàáíè äåñòèëàòíè ãîðèâà, ãàçüîëè çà èçâúíïúòíà òåõíèêà, êîèòî ñå èçïîëçâàò êàòî èçòî÷íèê íà åíåðãèÿ çà äâèãàòåëè ñ âúòðåøíî ãîðåíå, êàêòî è ãàçüîëè è áèîãîðèâà çà ïðîìèøëåíè è êîìóíàëíè öåëè, êîòåëíè è òåæêè ãîðèâà, ïðåäíàçíà÷åíè çà äðóãè óñòðîéñòâà ñ åíåðãèéíà êîíâåðñèÿ, ïîäõîäÿùè çà òàçè öåë.
22. “Èçïîëçâàíå íà  òå÷íè ãîðèâà” å èçãàðÿíå íà òå÷íè ãîðèâà, ñ èçêëþ÷åíèå íà îòïàäú÷íèòå, â èíñòàëàöèè çà åíåðãèéíà êîíâåðñèÿ.
23. “Разпространение на течни горива” е движението на течните горива по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител, включително транспортиране, предоставяне на складови услуги и съхранение на течни горива в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5.
24. “Действащи съоръжения за производство на дървени въглища” са съоръженията, получили разрешение за извършване на дейността производство на дървени въглища преди 31 декември 2006 г. по реда на Закона за устройство на територията.
25. “Маркировка” е поставянето на информация върху всяка дозираща помпа или съд, използван при разпространението на течни горива, съгласно изискванията на БДС EN 228 и БДС EN 590.”

Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Åâäîêèÿ Ìàíåâà:
В § 31, в допълнителните разпоредби се създава нова точка с текст, определящ понятието „критични нужди”.
Предложението е оттеглено.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 31, който става § 30 и предлага следната окончателна редакция:
§ 30. Â äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â § 1:
à) òî÷êà 17 ñå èçìåíÿ òàêà:
“17. “Ïóñêàíå íà ïàçàðà” å ïðåäîñòàâÿíåòî íà âñåêè îòäåëåí ïðîäóêò, ïðåäíàçíà÷åí çà êðàéíà óïîòðåáà, áåçïëàòíî  èëè ñðåùó çàïëàùàíå çà ïúðâè ïúò íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð, íà  ïàçàðà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç èëè íà ïàçàðà íà äúðæàâà-÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêàòà àñîöèàöèÿ çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ – ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî, ïðè êîåòî òîé ïðåìèíàâà îò åòàïà íà ïðîèçâîäñòâî èëè âíîñ êúì åòàïà íà ðàçïðîñòðàíåíèå è/èëè èçïîëçâàíå.” 
б) точка 19 се изменя така: 
“19. “Документирани сигнали” са писмени сигнали, свързани с качеството на течните горива от граждани и юридически лица, в които са посочени данните, идентифициращи лицата, подаващи сигнала.”;
â) ñúçäàâàò ñå ò. 20 - 25:
“20. “Краен разпространител” са бензиностанции,  които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните МПС, от неподвижни инсталации (резервоари) за съхранение на тези горива.
21. “Òå÷íè ãîðèâà” ñà òå÷íè ãîðèìè ïðîäóêòè îò íåôòåí èëè áèîëîãè÷åí ïðîèçõîä èëè òåõíè ñìåñè: àâòîìîáèëíè áåíçèíè, ãîðèâà çà äèçåëîâè äâèãàòåëè, áèîãîðèâà, êîðàáíè äåñòèëàòíè ãîðèâà, ãàçüîëè çà èçâúíïúòíà òåõíèêà, êîèòî ñå èçïîëçâàò êàòî èçòî÷íèê íà åíåðãèÿ çà äâèãàòåëè ñ âúòðåøíî ãîðåíå, êàêòî è ãàçüîëè è áèîãîðèâà çà ïðîìèøëåíè è êîìóíàëíè öåëè, êîòåëíè è òåæêè ãîðèâà, ïðåäíàçíà÷åíè çà äðóãè óñòðîéñòâà ñ åíåðãèéíà êîíâåðñèÿ, ïîäõîäÿùè çà òàçè öåë.
22. “Èçïîëçâàíå íà  òå÷íè ãîðèâà” å èçãàðÿíå íà òå÷íè ãîðèâà, ñ èçêëþ÷åíèå íà îòïàäú÷íèòå, â èíñòàëàöèè çà åíåðãèéíà êîíâåðñèÿ.
23. “Разпространение на течни горива” е движението на течните горива по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител, включително транспортиране, предоставяне на складови услуги и съхранение на течни горива в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5.
24. “Действащи съоръжения за производство на дървени въглища” са съоръженията, за които е издадено разрешение за извършване на дейността производство на дървени въглища преди 31 декември 2006 г. по реда на Закона за устройство на територията.
25. “Маркировка” е поставянето на информация върху всяка дозираща помпа или съд, използван при разпространението на течни горива, съгласно изискванията на БДС EN 228 и БДС EN 590.”
2. Създава се § 1б:
„§ 1б. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2004/42 ЕС на Европейския парламент и Съвета за ограничаване на емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и продукти за пребоядисване на автомобили и за изменение на Директива 1999/13 ЕС.”

§ 32. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби се създава т. 6:
“6. Навсякъде думите “районни инспекции по околната среда” се заменят с “регионални инспекции по околната среда и водите”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за  § 32, който става § 31 и предлага следната окончателна редакция:
§ 31. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби се създава т. 6:
“6. Навсякъде думите “районните инспекции по околната среда”, „министърът на земеделието и хранителната промишленост” и „министерство на земеделието и хранителната промишленост”  се заменят съответно с “регионалните инспекции по околната среда и водите”, „министъра на земеделието и горите” и „министерство на земеделието и горите.”


заключителни разпоредби

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование  и предлага то да стане: 
„Ïðåõîäíè è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè”

§ 33. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà â ñðîê åäèí ìåñåö îò äàòàòà íà îáíàðîäâàíåòî ìó â “Äúðæàâåí âåñòíèê”.
Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïî ïðèíöèï òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà  § 33 è ïðåäëàãà ñèñòåìàòè÷íî òîé äà áúäå ïîñòàâåí íàêðàÿ íà çàêîíà, à îñòàíàëèòå ïàðàãðàôè äà ñå ïðåíîìåðèðàò ñúîòâåòíî. 


§ 34. Èçèñêâàíåòî íà ÷ë. 11, àë. 5 ñå ïðèëàãà êúì äåéñòâàùèòå ñúîðúæåíèÿ çà ïðîèçâîäñòâî íà äúðâåíè âúãëèùà îò 30 ìàðò 2008 ã., à êúì îñòàíàëèòå - îò äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà òîçè çàêîí.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 34, който  става § 32.

§ 35. Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèåìà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 11à, àë. 1 â ñðîê åäèí ìåñåö îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 35, който  става § 33.

§ 36. Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèåìà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 17, àë. 2 â ñðîê åäíà ãîäèíà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè  çàêîí.
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 36, който става § 34.

§ 37. Ðàçïîðåäáèòå íà § 7 îòíîñíî ÷ë. 17, àë. 9, 10 è 12 ñå ïðèëàãàò îò äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà Äîãîâîðà çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.
Комисията предлага § 37 да отпадне, а останалите параграфи да се преномерират съответно.


§ 38. Â Çàêîíà çà ìîðñêèòå ïðîñòðàíñòâà, âúòðåøíèòå âîäíè ïúòèùà è ïðèñòàíèùàòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (îáí., ÄÂ, áð. 12 îò 2000 ã.; èçì. è äîï., áð. 111 îò 2001 ã., áð. 24 è 70 îò 2004 ã., áð. 11 îò 2005 ã.; Ðåøåíèå ¹ 5 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2005 ã. - áð. 45 îò 2005 ã.; èçì. è äîï., áð. 87, 88, 94, 102 è 104 îò 2005 ã. è áð. 30, 36 è 43 îò 2006 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 53 ñå ñúçäàâà àë. 4:
“(4) Çàáðàíÿâà ñå âñÿêî äðóãî çàìúðñÿâàíå îò êîðàáè, êîèòî ñå íàìèðàò â ìîðñêèòå ïðîñòðàíñòâà  íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, âêëþ÷èòåëíî çàìúðñÿâàíåòî íà âúçäóõà, îñâåí ïðè ñïàçâàíå íà íîðìèòå, ïðåäâèäåíè â ìåæäóíàðîäíè êîíâåíöèè, ðàòèôèöèðàíè îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, è â íàöèîíàëíîòî íè çàêîíîäàòåëñòâî.”
2. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 75à:
“×ë. 75à Âúâ âúòðåøíèòå âîäíè ïúòèùà ñå çàáðàíÿâà èçëèâàíåòî, èçõâúðëÿíåòî è ïîòîïÿâàíåòî îò êîðàáè íà âñÿêàêâè âèäîâå òâúðäè è òå÷íè îòïàäúöè è íà äðóãè âðåäíè çà çäðàâåòî íà õîðàòà èëè æèâèòå ðåñóðñè íà âúòðåøíèòå âîäíè ïúòèùà âåùåñòâà, êàêòî è âñÿêî äðóãî çàìúðñÿâàíå, âêëþ÷èòåëíî íà âúçäóõà, îñâåí ïðè ñïàçâàíå íà íîðìèòå, ïðåäâèäåíè â ìåæäóíàðîäíè êîíâåíöèè, ðàòèôèöèðàíè îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, è â íàöèîíàëíîòî íè çàêîíîäàòåëñòâî.”
3. Â ÷ë. 119:
à) â àë. 1, ò. 1 äóìèòå “ïî ÷ë. 53” ñå çàìåíÿò ñ “ïî ÷ë. 53, àë. 1 è 2”;
á) ñúçäàâà ñå àë. 3:
“(3) Íàêàçâà ñå ñ ãëîáà îò 5000 äî 15 000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå, âñåêè, êîéòî íàðóøè èëè äîïóñíå äà áúäàò íàðóøåíè çàáðàíèòå ïî ÷ë. 53, àë. 4 è ÷ë. 75à.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за  § 38, който  става § 35.


Ïðåäëîæåíèå íà í.ï. Ñòîéêî Òàíêîâ:
Ñúçäàâà ñå § 39 ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò:
§ 39. Â Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ: 
1. Â ÷ë.131 ç, àë.5 ñëåä äóìèòå “îïåðàòîðà ïî àë.1” ñå äîáàâÿ “ñ èçêëþ÷åíèå íà ãåíåðèðàíèòå â ðåçóëòàò íà:
1. ôóíêöèîíèðàíå íà ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ;
2. äåéíîñòè ïî çåìåïîëçâàíå, ïðîìÿíà â çåìåïîëçâàíåòî è ëåñîâúäñòâî.»

2. Â ×ë.131ç ñå ñúçäàâà íîâà àë. 8 ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò:
(8) Äåéíîñòè ïî ïðîåêòè, âîäåùè äî ãåíåðèðàíå íà åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè è ñåðòèôèöèðàíè åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè ñå îñúùåñòâÿâàò ïðè ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. â ñëó÷àèòå íà äèðåêòíî íàìàëÿâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèè, â ðåçóëòàò íà äåéíîñòè ïî ïðîåêò â èíñòàëàöèÿ ïî ÷ë.131â, àë. 1 è 2, ïðè îòìÿíà íà ñúùèÿ áðîé êâîòè îò îáùîòî êîëè÷åñòâî êâîòè íà èíñòàëàöèÿòà;
2. â ñëó÷àèòå íà èíäèðåêòíî íàìàëÿâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèè, â ðåçóëòàò îò äåéíîñòè ïî ïðîåêò â èíñòàëàöèè ïî ÷ë.131â, àë. 1 è 2, ïðè îòìÿíà íà ñúùèÿ áðîé êâîòè îò Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð.

3. Â ÷ë.131 ê ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ  è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë.1 ñëåä äóìèòå «åìèñèè íà ïàðíèêîâè ãàçîâå» ñå äîáàâÿ «â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò ÅÑ/2216/2004» 
2. ñúçäàâà  ñå íîâà àë.3 ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò:
(3) Ó÷àñòíèöèòå â Ñõåìàòà ïî ÷ë.131à çàïëàùàò òàêñà çà âïèñâàíåòî èì â ðåãèñòúðà ïî àë.1 ñúãëàñíî òàðèôàòà ïî ÷ë. 72.

4. Ñúçäàâà ñå íîâ ÷ë. 131ì ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò:
(1) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå îäîáðÿâà äåéíîñòè ïî ïðîåêòè, ãåíåðèðàùè ðåäóöèðàíè åìèñèè ïî Ðàìêîâàòà Êîíâåíöèÿ íà Îáåäèíåíèòå íàöèè ïî èçìåíåíèå íà êëèìàòà è Ïðîòîêîëà îò Êèîòî è îò÷èòà ãåíåðèðàíèòå îò òÿõ ðåäóöèðàíè åìèñèè íà ïàðíèêîâè ãàçîâå â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð ïî ÷ë.131 ê, àë.1»
(2) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà  è âîäèòå èçäàâà èíñòðóêöèÿ çà îäîáðÿâàíå íà ïðîåêòè, ãåíåðèðàùè åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè è ñåðòèôèöèðàíè åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè â ñúîòâåòñòâèå ñ:
1. ðåøåíèÿòà, ïðèåòè ïî Ðàìêîâàòà Êîíâåíöèÿ íà Îáåäèíåíèòå íàöèè ïî èçìåíåíèå íà êëèìàòà è Ïðîòîêîëà îò Êèîòî;
2. ïðàâîòî íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò â îáëàñòòà íà èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà;
3. ìåæäóíàðîäíè êðèòåðèè è èíñòðóêöèè çà èíñòàëàöèè çà ïðîèçâîäñòâî íà âîäíîåëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ êàïàöèòåò íàä 20 MW, â ÷àñòíîñò ñúäúðæàùèòå ñå â äîêëàäà íà Ñâåòîâíàòà êîìèñèÿ ïî ÿçîâèðèòå „ßçîâèðè è ðàçâèòèå – íîâà ðàìêà çà âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ”; 
4. íåäîïóñêàíå íà íåáëàãîïðèÿòíî åêîëîãè÷íî è ñîöèàëíî âúçäåéñòâèå, â ñëó÷àèòå íà äåéíîñòè ïî ïðîåêòè ñ èíñòàëàöèè çà ïðîèçâîäñòâî íà  âîäíîåëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ êàïàöèòåò íàä 500 MW.
(3) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå îò÷èòà â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð ïî ÷ë.131ê, àë.1 ãåíåðèðàíèòå îò îäîáðåíè äåéíîñòè ïî ïðîåêòè ðåäóöèðàíè åäèíèöè åìèñèè íà ïàðíèêîâè ãàçîâå, â ñúîòâåòñòâèå ñ Íàðåäáàòà ïî ÷ë.131ë ò. 2.  

5. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ñúçäàâà  íîâà ò. 64 ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò:
64. „Äåéíîñò ïî ïðîåêò” îçíà÷àâà äåéíîñò ïî ïðîåêò â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ëåí 6 (Ñúâìåñòíî èçïúëíåíèå) è ÷ëåí 12 (Ìåõàíèçúì çà ÷èñòî ðàçâèòèå) îò Ïðîòîêîëà îò Êèîòî.

6. Ñúçäàâà ñå íîâ §12 â ÏÇÐ ñúñ ñëåäíèÿ òåêñò:
§ 12. «×ë.131 ç, àë.8 ñå ïðèëàãà äî êðàÿ íà 2012 ã.»

Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïî ïðèíöèï ïðåäëîæåíèåòî  í.ï. Ñòîéêî Òàíêîâ çà ñúçäàâàíå íà § 39, êîéòî ñòàâà § 36 è ïðåäëàãà ñëåäíàòà îêîí÷àòåëíà ðåäàêöèÿ:

§ 36. Â Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå äîïúëíåíèÿ: 
1. Â ÷ë.131 ç:
à) â àë.5 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “ñ èçêëþ÷åíèå íà ãåíåðèðàíèòå â ðåçóëòàò íà:» è ñå ñúçäàâàò ò. 1 è ò. 2
1. ôóíêöèîíèðàíå íà ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ;
2. äåéíîñòè ïî çåìåïîëçâàíå, ïðîìÿíà â çåìåïîëçâàíåòî è ëåñîâúäñòâî.»
á) ñúçäàâà ñå àë. 8:
«(8) Äåéíîñòè ïî ïðîåêòè, âîäåùè äî ãåíåðèðàíå íà åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè è ñåðòèôèöèðàíè åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè ñå îñúùåñòâÿâàò ïðè ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. â ñëó÷àèòå íà äèðåêòíî íàìàëÿâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèè, â ðåçóëòàò íà äåéíîñòè ïî ïðîåêò â èíñòàëàöèÿ ïî ÷ë.131â, àë. 1 è 2, ïðè îòìÿíà íà ñúùèÿ áðîé êâîòè îò îáùîòî êîëè÷åñòâî êâîòè íà èíñòàëàöèÿòà;
2. â ñëó÷àèòå íà èíäèðåêòíî íàìàëÿâàíå èëè îãðàíè÷àâàíå íà åìèñèè, â ðåçóëòàò îò äåéíîñòè ïî ïðîåêò â èíñòàëàöèè ïî ÷ë.131â, àë. 1 è 2, ïðè îòìÿíà íà ñúùèÿ áðîé êâîòè îò Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð.»

2. Â ÷ë. 131 ê:
à) â àë.1 ñëåä äóìèòå «åìèñèè íà ïàðíèêîâè ãàçîâå» ñå äîáàâÿ «â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíò ÅÑ/2216/2004» 
2. ñúçäàâà  ñå àë.3:
«(3) Ó÷àñòíèöèòå â Ñõåìàòà ïî ÷ë.131à çàïëàùàò òàêñà çà âïèñâàíåòî èì â ðåãèñòúðà ïî àë.1 ñúãëàñíî òàðèôàòà ïî ÷ë. 72.»

3. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 131ì:
«×ë. 131ì (1) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå îäîáðÿâà äåéíîñòè ïî ïðîåêòè, ãåíåðèðàùè ðåäóöèðàíè åìèñèè ïî Ðàìêîâàòà Êîíâåíöèÿ íà Îáåäèíåíèòå íàöèè ïî èçìåíåíèå íà êëèìàòà è Ïðîòîêîëà îò Êèîòî è îò÷èòà ãåíåðèðàíèòå îò òÿõ ðåäóöèðàíè åìèñèè íà ïàðíèêîâè ãàçîâå â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð ïî ÷ë. 131 ê, àë.1.
(2) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà  è âîäèòå èçäàâà èíñòðóêöèÿ çà îäîáðÿâàíå íà ïðîåêòè, ãåíåðèðàùè åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè è ñåðòèôèöèðàíè åäèíèöè ðåäóöèðàíè åìèñèè â ñúîòâåòñòâèå ñ:
1. ðåøåíèÿòà, ïðèåòè ïî Ðàìêîâàòà Êîíâåíöèÿ íà Îáåäèíåíèòå íàöèè ïî èçìåíåíèå íà êëèìàòà è Ïðîòîêîëà îò Êèîòî;
2. ïðàâîòî íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò â îáëàñòòà íà èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà;
3. ìåæäóíàðîäíè êðèòåðèè è èíñòðóêöèè çà èíñòàëàöèè çà ïðîèçâîäñòâî íà âîäíîåëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ êàïàöèòåò íàä 20 MW, â ÷àñòíîñò ñúäúðæàùèòå ñå â äîêëàäà íà Ñâåòîâíàòà êîìèñèÿ ïî ÿçîâèðèòå „ßçîâèðè è ðàçâèòèå – íîâà ðàìêà çà âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ”; 
4. íåäîïóñêàíå íà íåáëàãîïðèÿòíî åêîëîãè÷íî è ñîöèàëíî âúçäåéñòâèå, â ñëó÷àèòå íà äåéíîñòè ïî ïðîåêòè ñ èíñòàëàöèè çà ïðîèçâîäñòâî íà  âîäíîåëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ ñ êàïàöèòåò íàä 500 MW.
(3) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå îò÷èòà â Íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð ïî ÷ë.131ê, àë.1 ãåíåðèðàíèòå îò îäîáðåíè äåéíîñòè ïî ïðîåêòè ðåäóöèðàíè åäèíèöè åìèñèè íà ïàðíèêîâè ãàçîâå â ñúîòâåòñòâèå ñ Ðåãëàìåíò ÅÑ/2216/2004. »

4. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ñúçäàâà  íîâà ò. 64:
«64. „Äåéíîñò ïî ïðîåêò” îçíà÷àâà äåéíîñò ïî ïðîåêò â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ëåí 6 (Ñúâìåñòíî èçïúëíåíèå) è ÷ëåí 12 (Ìåõàíèçúì çà ÷èñòî ðàçâèòèå) îò Ïðîòîêîëà îò Êèîòî.”

5. Â Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè ñà ñúçäàâà § 12:
«§ 12. «×ë. 131 ç, àë.8 è ÷ë. 131ì, àë. 1 ñå ïðèëàãàò äî ìåñåö äåêåìâðè 2012 ã.»





Ñîôèÿ, 21.11.2006 ã.
Ïðåäñåäàòåë íà 
Êîìèèñÿòà ïî 
îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå:


Ãåîðãè Áîæèíîâ

