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Уважаема г‐жо Караджова,

Обръщаме се към Вас от името на Българска петролна и газова асоциация
(БПГА) и Българска асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални
газове (БИГА) във връзка с достигналото до двете организации предложение на
Европейската Комисия (ЕК) за изменение на Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994
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относно опаковките и отпадъците от опаковки. Според подготвяните промени
стоманените бутилки за многократно пълнене, използвани за различни видове газ, с
изключение на пожарогасителите ще попаднат в приложното поле на Директивата от
30.09.2013 г. На практика това ще доведе до задължения за икономическите оператори
да участват в схеми за депозиране на бутилките за различни видове газове, ще им
бъдат вменени задължения за деклариране пред компетентните органи, както и ще им
се наложи да участват в програми за депониране и/или рециклиране на опаковките,
имащи за цел да изпълнят изискванията на текста на Директива 94/62/ЕО. Това ще
доведе до ненужен документооборот и непредвидени разходи за участие в
предвидените схеми. Друго сериозно натоварване за компаниите ще бъде и
възможността да се стигне до заплащане на потребителска такса върху бутилките за
газ, която за тази година е определена на 0,14 стотинки за килограм стомана. При
наличието на хиляди бутилки, собственост например на фирмите, търгуващи с пропан
бутан за битови нужди това задължение може да доведе до сериозни финансови
затруднения. За съжаление подобно изискване най‐вероятно ще се отрази на цената,
заплащана от крайния потребител при покупката на различни видове газове за бита и
индустрията.
В допълнение напълно необяснимо е за нас желанието на ЕК да включи в
обхвата на тази Директива стоманените бутилки, които имат сравнително дълъг живот
(около 20‐50 г.). Бутилките са проектирани и изработени да съхраняват газовете в тях
до тяхното изчерпване и след това да се върнат в пълнителните станции, за да бъдат
напълнени с газ отново, т.е. те са за многократна употреба и поради факта, че газовете,
предлагани в бутилки не могат да съществуват без тях.
Свободно движение на стоки в страните членки на Европейския Съюз може да
доведе до многократно облагане с такси на една и съща бутилка. Освен това бутилките
за сгъстени

втечнени газове се рециклират на 100 % след тяхното излизане от

употреба.

Българска петролна и газова асоциация
гр. София, 1504
ул. „проф. Асен Златаров” №11
тел. 02 / 943 33 84
e-mail: bpga@bpga.net

Асоциация на производителите и дистрибуторите
на индустриални газове в България
гр. София, район Искър, бул. „Д. Пешев” №3А
тел. 02 / 807 32 32
e-mail: Stefan.stanchev@messer.bg

Не на последно място бихме искали да изразим нашето учудване от факта, че
научихме за подготвените промени от европейските ни партньори, въпреки че
текстовете предложени от ЕК със сигурност по време на процедурата по приемането са
станали достояние на представителите на Вашето министерство, които би следвало да
бъдат гарант за защита на националните интереси на европейско ниво, част от които са
и тези на българската индустрия.
Поради всички тези притеснителни факти бихме искали да получим повече
информация за позицията на Министерството на околната среда и водите по
поставения въпрос, както и да обсъдим бъдещите мерки, които по смисъла на тази
промяна ще бъдат предприети на територията на Република България. Именно поради
тази причина се обръщаме към Вас и с молба за среща с екипа Ви, за да представим
гледната точка на две от водещите браншови асоциации в страната.
Очакваме Вашия отговор като се надяваме да бъде постигнато консенсусно
решение по този въпрос, което да бъде в интерес както на държавните институции,
така и в полза на българския бизнес.

С уважение,

Андрей Делчев
(Председател на БПГА)

Стефан Станчев
(Председател на БИГА)

гр. София
27.07.2012г.
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