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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



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., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г. и бр. 36 и 52 от 2008 г.)


§ 1. Член 9а се изменя така:
“Чл. 9а. (1) 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 (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2007 г.) се експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии и свързаните с тях изисквания, определени в наредбата.
(2) Министърът на околната среда и водите разрешава употребата в инсталации на летливи органични съединения по чл. 10, ал. 1, т. 1, когато липсва икономически и технически достъпен заместител на тези вещества, при условие че се докаже липсата на риск за човешкото здраве и за околната среда, спазват се изискванията на наредбата по ал. 1 и се използват най-добрите налични техники (НДНТ) с изключение на случаите, в които е необходимо комплексно разрешително.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2 операторите подават до министъра на околната среда и водите заявление съгласно формата и съдържанието, определени в наредбата по ал. 1. 
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. утвърден план за управление на разтворителите от предходната година;
2. оценка на инсталацията за използвана НДНТ;
3. актуални протоколи от анализи на работната среда;
4. становище от съответната регионална инспекция по околната среда и водите след извършена проверка за доказване съответствието на документите по т. 1, 2 и 3;
5. документ за платена такса.
(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 3 уведомява писмено оператора за допуснати грешки и непълноти в него и определя срок до един месец за отстраняването им. 
(6) Министърът на околната среда и водите издава разрешението по ал. 2 в срок един месец от получаване на заявлението или от получаване на коригираното заявление.
(7) Срокът на действие на издаденото разрешение се определя за всеки конкретен случай в зависимост от появата на икономически и технически достъпен заместител.
(8) Министърът на околната среда и водите отказва издаването на разрешение с мотивирано решение в едномесечен срок от неотстраняване на грешките и непълнотите по ал. 5, както и когато представените със заявлението документи доказват несъответствие с изискванията на наредбата по ал. 1 и/или на други нормативни актове. 
(9) Редът и начинът за издаване на разрешението се определят с наредбата по ал. 1.”
§ 2. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения:
	Алинея 9 се изменя така: 

“(9) Националната агенция за приходите предоставя при писмено поискване на Министерството на околната среда и водите информация за количествата на продуктите по посочени конкретни кодове от актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура на Европейския съюз (EС) и за лицата, извършващи дейност с тях.”
2. Създава се ал. 10:
“(10) Агенция „Митници” предоставя при писмено поискване на Министерството на околната среда и водите информация за износителите и вносителите на продуктите, определени с наредбата по ал. 1, включваща най-малко индивидуализираните данни за:
1. количествата по кодовете на Комбинираната номенклатурата на ЕС;
2. държавите на получаване и държавите на произход;
3. единния идентификационен код по БУЛСТАТ или единния граждански номер, или личния номер на чужденеца.”
§ 3. Член 17 се изменя така:
“Чл. 17. (1) С наредба на Министерския съвет се установяват мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (ОВ, L 244 от 29 септември 2000 г.).
(2) С наредба на Министерския съвет се установяват мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове 
(ОВ, L 161 от 14 юни 2006 г.).
(3) Министърът на околната среда и водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица контролират спазването на изискванията на нормативните актове по ал. 1.
(4) Министърът на околната среда и водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица контролират спазването на изискванията на нормативните актове по ал. 2 по отношение на стационарните хладилни и климатични системи, топлинни помпи, комутационна апаратура за високо напрежение, климатични инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове, както и съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове.
(5) Директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” (ГД “ПБС”) на Министерството на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице контролира спазването на изискванията на нормативните актове по ал. 2 по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове.
(6) Във връзка с упражняването на контрола за спазване изискванията на нормативните актове по ал. 1 и 2 контролните органи по ал. 3 и 4 имат право:
1. на свободен достъп до проверяваните обекти;
2. да изискват информация и документи с цел установяване съответствието на веществата, съоръженията и продуктите от обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и/или Регламент (ЕО) № 842/2006; 
3. да изискват информация за количествата произведени, внесени, изнесени и пуснати на пазара вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове, както и за произведени, внесени, изнесени и пуснати на пазара количества продукти и съоръжения, съдържащи, използващи или изработени от вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове;
4. да издават задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или изтегляне от пазара на вещества, съоръжения и продукти и ограничаване на емисии при констатирани несъответствия с установените изисквания на Регламент (ЕО) 
№ 2037/2000 и/или Регламент (ЕО) № 842/2006;
5. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват вещества, които нарушават озоновия слой, или продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на  Регламент (ЕО) № 2037/2000;
6. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват флуорирани парникови газове или продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на  Регламент (ЕО) № 842/2006;
7. да налагат глоби или имуществени санкции на операторите на съоръжения, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 или Регламент (ЕО) № 842/2006, когато не осигуряват проверките за херметичност, извличането на газове от съоръжения, монтажа, сервиза или поддръжката им да се извършват от лица, които притежават документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1, или документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2.
(7) Във връзка с упражняването на контрола за спазване изискванията на нормативните актове по ал. 2 контролният орган по ал. 5 има право:
1. на свободен достъп до проверяваните обекти;
2. да изисква информация и документи с цел установяване съответствието на веществата, съоръженията и продуктите от обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006; 
3. да изисква информация за количествата произведени, внесени, изнесени и пуснати на пазара продукти и съоръжения от обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащи, използващи или изработени от флуорирани парникови газове;
4. да издава задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или изтегляне от пазара на продукти и съоръжения и ограничаване на емисии при констатирани несъответствия с установените изисквания на Регламент (ЕО) № 842/2006.
(8) Контролният орган по ал. 5 незабавно уведомява контролния орган по ал. 4 за констатирани несъответствия с установените изисквания на Регламент (ЕО) № 842/2006 и на наредбата по ал. 2.
(9) Контролните органи по ал. 3, 4 и 5 са длъжни да не разгласяват информация, която представлява производствена или търговска тайна, станала им известна при или по повод упражняване на контрола.
(10) Лицата, които извършват дейности, свързани със:
1. събиране и съхраняване на вещества, които нарушават озоновия слой, от хладилни или климатични инсталации или топлинни помпи с цел рециклиране и повторно използване на тези вещества, са длъжни да притежават документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1;
2. проверки за херметичност, сервиз и поддръжка на хладилни или климатични инсталации, или топлинни помпи, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, са длъжни да притежават документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1;
3. събиране и съхраняване на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел регенериране и обезвреждане, предават веществата на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително в съответствие с чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.
(11) Вносът и износът на вещества, които нарушават озоновия слой, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, се осъществява само през определените в наредбата по ал. 1 митнически учреждения.
(12) Агенция “Митници” предоставя на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 1 април на текущата година информация  за:
1. вносители/износители на вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове;
2. вид по митнически тарифен код и количество на внесените/изнесените вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година;
3. държавата от/за която са внесени/изнесени веществата, които нарушават озоновия слой, и/или флуорираните парникови газове;
4. регистрирани случаи на несъответствие с разпоредбите на 
чл. 7 - 11 и/или 12 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 и/или на чл. 9, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006 при внос и износ на вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества.
(13) Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” на Министерството на вътрешните работи предоставя на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 1 април на текущата година информация  за:
1. операторите на противопожарните системи и пожарогасители, съдържащи 3 кг и повече флуорирани парникови газове, намиращи се на територията на Република България;
2. вид и количество на флуорирания парников газ, съдържащ се в противопожарните системи и пожарогасители.
(14) Контролът по прилагане изискванията на Регламент (ЕО) № 2037/2000 се осъществява от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице по отношение на използването на хлорфлуорвъглеводороди, бромохлорвъглеводороди и ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди;
2. министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице по отношение на използването на метилбромид за карантина и обработка на пратки преди износ и/или за критични нужди;
3. министъра на отбраната или министъра на транспорта или оправомощени от тях длъжностни лица по отношение на използването на халони за критични нужди.
(15) Критичните нужди по ал. 14, т. 2 и 3 се определят в чл. 3, ал. 2 (ii) и чл. 4, ал. 4 (iv) от Регламент (ЕО) № 2037/2000.
(16) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган по прилагане изискванията на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и Регламент (ЕО) № 842/2006.
(17) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган за подготовка на докладите по Регламент (ЕО) № 2037/2000 и Регламент (ЕО) № 842/2006.”
§ 4. Създават се чл. 17б и 17в:
“Чл. 17б. (1) Физическите лица, които извършват дейности, свързани със:
1. проверки за херметичност на стационарни хладилни и климатични системи и на топлинни помпи, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, или 6 кг или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, както и на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове;
2. извличане на флуорирани парникови газове;
3. монтаж; 
4. сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове;
5. извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение или от климатични инсталации на някои моторни превозни средства, както и на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове от съоръжения, 
са длъжни да притежават документ за правоспособност съгласно изискванията на чл. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, издаден при условията на наредбата по чл. 17, ал. 2.
(2) Юридическите лица, които извършват дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове, са длъжни да притежават документ за правоспособност съгласно изискванията на чл. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, издаден при условията на наредбата по чл. 17, ал. 2.
(3) Документите за правоспособност по ал. 1 и 2 се издават от:
	Българската браншова камара по машиностроене за дейности, свързани с проверки за херметичност на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, или 6 кг или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, извличане на тези газове, монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи флуорирани парникови газове, както и извличане на флуорирани парникови газове от климатични инсталации на някои моторни превозни средства;

Научно-приложния институт за пожарна безопасност и защита на населението към ГД “ПБС” за дейности, свързани с проверки за херметичност на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, извличане на тези вещества, монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове;
Българската браншова камара на енергетиците за дейности, свързани с извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове;
Българската стопанска камара за дейности, свързани с извличане на разтворители на базата на флуорирани парникови газове от съоръжения.
(4) Дейността на органите по ал. 3 се осъществява съгласно:
1. член 10 от Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 2 април 2008 г. на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове от 3 април 2008 г. и чл. 3 от Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване на съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минималните изисквания и на условията за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатични инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, бр. L 92/25 от 3 април 2008 г.), когато документите за правоспособност се издават от Българската браншова камара по машиностроене; 
2. член 10 от Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, бр. L 92/12 от 3 април 2008 г.), когато документите за правоспособност се издават от Научно-приложния институт за пожарна безопасност и защита на населението към ГД “ПБС”;
3. член 5 от Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 
2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (ОВ, бр. L 92/17 от 9 април 2008 г.), когато документите за правоспособност се издават от Българската браншова камара на енергетиците;
4. член 4 от Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 
2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове (ОВ, бр. L 92/21 от 8 април 2008 г.), когато документите за правоспособност се издават от Българската стопанска камара.
(5) Органите по ал. 3 създават и поддържат информационна база данни на физическите и юридическите лица по ал. 1 и 2, получили документи за правоспособност.
(6) Информационната база данни по ал. 5 е достъпна на интернет страниците на съответните органи по ал. 3.
Чл. 17в. (1) На физическите лица, които извършват дейности, свързани с проверки за херметичност на стационарни хладилни и климатични системи, и топлинни помпи, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, или 6 кг или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, извличане на тези газове, монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, и топлинни помпи може да се издават временни документи за правоспособност до 4 юли 2009 г., когато притежават документ за квалификация, издаден при условията на чл. 4г от Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 254 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г. и бр. 15 от 2007 г.). 
(2) На юридическите лица, които извършват дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи флуорирани парникови газове, може да се издават временни документи за правоспособност до 4 юли 2009 г., когато наемат лица, притежаващи временни документи за правоспособност по ал. 1 и необходимия инструментариум съгласно изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 2 за извършване на дейностите, за които им се издава документът за правоспособност.
(3) На лица с професионален опит, придобит преди датата, определена в чл. 5, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006, може да се издават временни документи за правоспособност за извършване на дейности, свързани с проверки за херметичност на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, извличане на такива газове, монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове, без преминаване на обучение или полагане на изпит съгласно разпоредбите на наредбата по чл. 17, ал. 2, когато докажат наличието на такъв опит с предоставяне на трудова или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ това. 
(4) На юридическите лица, които извършват дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове, може да се издават временни документи за правоспособност до 4 юли 2009 г., когато наемат лица, притежаващи временни документи за правоспособност по ал. 3 и необходимия инструментариум съгласно изискванията на наредбата по чл.17, ал. 2 за извършване на дейностите, за които им се издава документът за правоспособност.
(5) Временните документи за правоспособност по ал. 1 и 2 се издават от Българската браншова камара по машиностроене.
(6) Временните документи за правоспособност по ал. 3 и 4 се издават от Научно-приложния институт за пожарна безопасност и защита на населението към ГД “ПБС”.
(7) Временните документи за правоспособност по ал. 1 и 2 се исказав със срок на действие до 4 юли 2011 г. и не подлежат на взаимно признаване по чл. 13 от Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове.
(8) Временните документи за правоспособност по ал. 3 и 4 са със срок на действие до 4 юли 2010 г. и не подлежат на взаимно признаване по 
чл. 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове.”
§ 5. В чл. 18а ал. 7 се изменя така:
”(7) Лицата по ал. 2 са длъжни при поискване да представят на  контролните органи по чл. 30б оригинали или заверени от тях копия на декларациите за съответствие, а при внос от трета държава или при въвеждане от друга държава - членка на ЕС, и документи, удостоверяващи осъществената търговска операция за проверяваните партиди течни горива.”
§ 6. В чл. 18б се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1, т. 2  след думите „предоставят за” се добавя „всяко”.
	В ал. 4 думите „както и” се заличават, след думите „допълнителните разпоредби” се добавя съюзът „и”, а предлогът „със” се заличава.

§ 7. В чл. 30г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. да забраняват пускането, разпространението, транспортирането или използването на течни горива, когато в резултат на изпитването в стационарна лаборатория и съставен констативен протокол е установено несъответствие поне на едно от изискванията за качество, определени с наредбата по чл. 8, ал. 1, независимо от оспорването по чл. 30в, ал. 1, т. 3;” 
б) създава се т. 3:
„3. да разпореждат изтеглянето на течни горива от пазара, когато:
а) в случаите на оспорване по чл. 30в, ал. 1, т. 3 резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното несъответствие;
б) в срока по чл. 30в, ал. 1, т. 3 резултатът от изпитването не е оспорен.”
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) В случаите по ал. 1, т. 1 мерките се отменят от органа по ал. 2, когато  след изпитване в подвижна или стационарна лаборатория се установи съответствие на проверяваното гориво с изискванията за качество, определени с наредбата по чл. 8, ал. 1.”
§ 8. Създава се чл. 30и:
“Чл. 30и. (1)  Асоциацията на българските корабни снабдители (АБКС) създава, поддържа и актуализира регистър на местните снабдители на корабно гориво.
(2) Местните снабдители на корабно гориво са длъжни да подават заявление за вписване в регистъра и ежегодно декларация за поддържане на регистрацията. 
(3) За вписването в регистъра се издава удостоверение за регистрация.
(4) В регистъра по ал. 1 се вписват данни на снабдителите по ал. 2:
1. пореден номер и дата на регистрацията;
2. наименование, седалище и адрес на управление;
3. ЕИК;
4. номер на издаденото удостоверение за регистрация;
5. вид на бункерованото гориво;
6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това.
(5) Заличаването от регистъра се извършва при прекратяване на дейността по снабдяване, за което се подава декларация до председателя на АБКС.
(6) Начинът за извършване на регистрацията по ал. 1 се урежда с правилник,  издаден от председателят на АБКС.”
§ 9. Глава шеста се изменя така:

„Глава шеста
Такси върху котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Чл. 31. (1) Крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра заплащат такси в размер 22 лв. на тон по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 
(2) Таксите по ал. 1 се заплащат за количествата, определени за всяко потребление от съответния данъчен склад на територията на Република България, котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра.
(3) Крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра внасят таксите по ал. 1 в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда преди освобождаването им за потребление от съответния данъчен склад.
(4) В платежния документ за заплащане на таксата се вписват:
1. видът и основанието за нейното заплащане;
2. количествата котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра.
Чл. 32. (1) Набраните такси по чл. 31 се разходват за екологични проекти и за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт и от енергетиката.
(2) Тридесет на сто от таксите по ал. 1, набрани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, се разходват целево за финансиране на екологични проекти в планинските райони.
(3) Тридесет на сто от таксите по ал. 2 се предоставят на физически и юридически лица за финансиране на проекти за екологосъобразни производства и устойчиво развитие на планинските райони.
Чл. 32а. Лицензираните складодържатели освобождават за потребление съответното количество котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра само след представяне от страна на крайния потребител на първичен счетоводен документ за заплатена такса по чл. 31.
Чл. 33. Ежегодно до 31 март на текущата календарна година Агенция „Митници” предоставя на Министерството на околната среда и водите информация от регистъра по чл. 24, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове за издадените удостоверения през предходната календарна година на крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра и освободените за потребление количества на територията на Република България, както и за лицата, платили акциз.
§ 10. Наименованието на глава седма „Административнонаказателни разпоредби” се заменя с „Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност”.
§ 11. В глава седма се създават чл. 33а – 33г:
“Чл. 33а. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице налага принудителни административни мерки по 
чл. 9а, 9б, чл. 11а, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 2 в случаите на: 
1. аварии, предизвикани от действия или бездействия на оператори на обекти и територии;
2. възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората;
3. предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения.
Чл. 33б. (1) Принудителните административни мерки са:
1. временно спиране или ограничаване дейността на операторите на инсталации;
2. ограничаване на достъпа до инсталации на операторите, включително чрез пломбиране или запечатване;
3. даване на задължителни писмени указания за преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок;
4. разпореждане за извършване на:
а) анализи, експертизи, проверки, изпитвания на вещества и продукти, инсталации, съоръжения, техни части, системи или компоненти;
б) допълнение или изменение на учебните програми и курсове и провеждане на допълнително обучение, включително проверка на знанията и уменията;
5. ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или за изтегляне от пазара  на вещества, продукти, съоръжения и инсталации от  обхвата на регламентите и наредбите по чл. 9а, 9б, чл. 11а, 
ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 2.
(2) Маркировката на пломбата и начинът на пломбиране и запечатване по ал. 1, т. 2 се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите.
Чл. 33в. (1) Принудителните административни мерки се налагат с мотивирана заповед на компетентния орган по чл. 33а. 
(2) Със заповедта за налагане на принудителните мерки се определя подходящ срок за изпълнението й. Принудителните административни мерки се прилагат до отстраняване на причините, довели до тяхното налагане.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересуваното лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира действието й.
Чл. 33г. Всички разходи, свързани с изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 33б, са за сметка на лицето, спрямо което са наложени.”
§ 12. В чл. 34д ал. 4 се изменя така:
“(4) Лице, което не представи в срок информация за продуктите съгласно изискванията на наредбата по чл. 11а, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” 
§ 13. В чл. 34и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Лице, което произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или използва вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове, както и продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, в нарушение на чл. 3 - 9, 11 - 13 и/или 
чл. 16, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 и/или на чл. 8 и/или чл. 9, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Лице, което не поддържа/води и/или не представи досие на  инсталациите, съдържащи 3 кг и повече вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно разпоредбите на наредбата по чл. 17, ал. 1, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
3. Създава се нова ал. 5:
“(5) Лице, което не поддържа/води и/или не представи досие на стационарните хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, или 6 кг или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, както и на стационарните системи за противопожарна защита, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, съгласно разпоредбите на наредбата по чл. 17, ал. 2, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
"(6) Лице, което извършва проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, съдържащи 3 кг или повече вещества, които нарушават озоновия слой, без документ за квалификация, се наказва с глоба 1000 лв. или с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите “или флуорирани парникови газове” се заличават.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
7. Създават се ал. 9 - 13:
“(9) Лице, което извършва дейностите, предвидени в чл. 17б, ал. 1 и/или 2, без документ за правоспособност, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(10) Оператор на съоръжение, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и/или на Регламент (ЕО) № 842/2006, който не осигурява периодичните проверки за херметичност съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) 
№ 2037/2000 и/или чл. 3 от Регламент (ЕО) № 842/2006, се наказва с глоба 
2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 4000 лв.
(11) Оператор на съоръжение, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000, който допуска проверките за херметичност и/или събирането и съхраняването на вещества, които нарушават озоновия слой, да се извършват от лица, които не притежават документ за квалификация, се наказва с глоба 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 4000 лв.
(12) Оператор на съоръжение, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006, който допуска проверките за херметичност, монтажа, сервиза или поддръжката на съоръженията, както и извличането на флуорирани парникови газове от оборудване, което ги съдържа, да се извършват от лица, които не притежават документ за правоспособност, се наказва с глоба 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 4000 лв.
(13) Лице, което не представи в срок информация за веществата, които нарушават озоновия слой, и/или за флуорираните парникови газове, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, съгласно изискванията на наредбите по чл. 17, ал. 1 и/или 2, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” 
§ 14. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. За неплащане на таксите по реда на глава шеста лицата се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 600 до 1200 лв., ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание.”
§ 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 18 се изменя така:
„18. „Лицата, които пускат течни горива на пазара” са:
а) производители на течни горива - всяко юридическо лице, което произвежда и разпространява на пазара течни горива като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната;
б) лицата, които въвеждат течни горива от друга държава - членка на ЕС - всяко юридическо лице, което въвежда течни горива на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната;
в) вносителите на течни горива - всяко юридическо лице, което внася на територията на Република България течни горива от трета държава с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната.”
2. Създава се т. 26:
“26. “Местен снабдител на корабно гориво” е юридическо лице, което предоставя морско-техническата услуга - снабдяване с корабно гориво (бункероване), във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България.”


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 16. Разпоредбите на чл. 17б влизат в сила от 4 юли 2009 г. за физическите и юридическите лица, извършвали преди 4 юли 2008 г. една или повече дейности, предвидени в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008 и Регламент (ЕО) № 304/2008,  и чл. 1 от Регламент (ЕО) № 305/2008, Регламент (ЕО) № 307/2008 и Регламент (ЕО) № 306/2008.
§ 17. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 81, 105 и 108 от 2006 г.,
 бр. 31, 108 и 109 от 2007 г. и бр. 56 от 2008 г.) се създава чл. 101а:
„Чл. 101а. Забранява се освобождаването за потребление от лицензиран складодържател на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра без представен първичен счетоводен документ за заплатена такса по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по реда на чл. 31 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.”
§ 18. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух


I. Причини, които налагат приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) 

Подготовката и приемането на ЗИД на ЗЧАВ се налага от прилагането на европейското законодателство след присъединяването към Европейския съюз, както и от изпълнение на поетите от страната международни задължения в рамките на ратифицирания от Рeпублика България Гьотеборгски протокол от 1999 г. за допълнително намаляване на общите годишни емисии на летливи органични съединения (ЛОС).
Законопроектът въвежда:
	Разпоредби, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и прилагащите го регламенти, подлежащи на въвеждане от държавите членки.

Разпоредби за създаване на регистър на местните доставчици на корабно гориво в съответствие с изискванията на чл. 4а, ал. 6 на Директива 2005/33/ЕО относно съдържанието на сяра в корабните горива.
	Разрешения за употребата на ЛОС с определени рискови фрази в съответствие с изискванията на транспонираната по-рано Директива 1999/13/ЕО, въведена в националното законодателство с 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.
	Актуализация на глобите и имуществените санкции при прилагане на законови разпоредби.
Подобряване на контрола по използването на ЛОС, на веществата, които нарушават озоновия слой, и на флуорираните парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които ги съдържат, използват или са изработени от тези вещества.
От друга страна е необходимо засилване на контрола и регламентиране на разубеждаващи глоби и имуществени санкции за прилагане на вече въведени изисквания:
- към оператори на инсталации, употребяващи ЛОС по Директива 1999/13/ЕО и Директива 2004/42/ЕО на Парламента и Съвета на Европа от 21 април 2004 г., за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения  (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и продукти за пребоядисване на автомобили и за изменение на Директива 1999/13/ЕО.
- към вносители, износители, ползватели на флуорирани парникови газове, както и към оператори на инсталации от обхвата на Регламент (EО) № 842/2006.

II. Цели, които се преследват с предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Със законопроекта се цели:
1. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 чрез определяне на контролни органи по отношение на продуктите и оборудването, съдържащо флуорирани парникови газове, както и определяне на сертифициращи органи на фирми и персонал, извършващи проверки за херметичност, монтажни и сервизни дейности на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, пожарогасителни системи и пожарогасители, както и извличане на тези вещества от климатични инсталации на някои моторни превозни средства, комутационна апаратура за високо напрежение и инсталации, съдържащи разтворители на базата на флуорирани парникови газове.
2. Осъществяване на държавната политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух, както и ограничаване емисиите на флуорирани парникови газове, контролирани от Протокола от Киото, като по този начин се защити околната среда.
3. Въвеждане изискванията на чл. 4а, ал. 6 от Директива 2005/33/ЕО относно съдържанието на сяра в корабните горива за създаване и поддържане на регистър на местните снабдители на корабно гориво.
4. Установяване на процедура по издаване на разрешения за употребата на ЛОС с определени рискови фрази в съответствие с транспонираната по-рано Директива 1999/13/ЕО.
5. Прецизиране на някои от разпоредбите, свързани с ограничаване емисиите на ЛОС, с цел подобряване на техния контрол.
6. Актуализиране на глобите и имуществените санкции при прилагане на законови разпоредби.
7. Въвеждане на видовете принудителни административни мерки по отношение на ЛОС, веществата, които нарушават озоновия слой, и на флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които ги съдържат, използват или са изработени от тези вещества.

III. Очаквани резултати от прилагането на законопроекта:

1. Установяване на контрол по отношение на използването на флуорирани парникови газове и последващото им събиране, рециклиране, регенериране и обезвреждане.
2. Въвеждането на законовите разпоредби за сертифициране на фирми и персонал, извършващи дейности с флуорирани парникови газове, ще осигури компетентен контрол и управление на инсталациите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 842/2006, като по този начин ще се ограничат емисиите на тези вещества  в атмосферния въздух вследствие на неизправности в инсталациите.
3. Подобряване на контрола по отношение на ЛОС и издадени разрешителни за веществата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 
2003 г.
4. Увеличаване на приходите от глоби и санкции.
5. Създаване на регистър на местните снабдители на корабно гориво, съдействащ за проследимост на използваните корабни горива.
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