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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 691/2010 НА КОМИСИЯТА
от 29 юли 2010 година
за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции
и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при
доставянето на аеронавигационни услуги
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(6)

При подготовката и мониторинга на схемата за ефек
тивност следва да бъдат надлежно взети под внимание
взаимозависимостта между равнищата на националните и
функционалните блокове въздушно пространство и
равнището на мрежата, както и взаимозависимостта
между целите за ефективност, като всички те имат
отношение към първостепенните цели, свързани с безопас
ността.

(7)

За времето на референтния период плановете за ефек
тивност следва да отбелязват отговорностите на
държавите-членки за постигане целите на Единното евро
пейско небе и баланса между нуждите на всички
ползватели на въздушното пространство и предлагането
на услуги, осигурени от доставчиците на аеронавига
ционно обслужване.

(8)

От националните надзорни органи се очаква да играят
ключова роля в прилагането на схемата за ефективност.
Държавите-членки следователно трябва да гарантират, че
са в състояние ефективно да изпълняват тези допъл
нителни отговорности.

(9)

Плановете за ефективност следва да описват мерките, като
схеми за стимулиране, които имат за цел да насочват
поведението на заинтересованите страни към подобряване
на ефективността на национално равнище, на равнище
функционален блок въздушно пространство и на евро
пейско равнище.

(10)

Създаването на подходящи механизми за предупреждение
следва да позволи прилагането на адекватни мерки,
насочени към спазване на изискванията за безопасност,
както и непрекъснатост при осигуряване на обслужването
при обстоятелства, които са били непредвидими към
момента на приемане на плановете за ефективност и
които са непреодолими и извън контрола на държавитечленки и на образуванията, за които се отнасят целите за
ефективност.

(11)

На национално равнище и/или равнище функционален
блок въздушно пространство, както и на равнище Евро
пейски съюз следва да се проведат ефективни консултации
със заинтересованите страни.

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на
рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамков
регламент) (1), и по-специално член 11,
като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 549/2004 изисква създаването на схема
за ефективност на аеронавигационното обслужване и
мрежовите функции посредством правила за прилагане.

(2)

Схемата за ефективност следва да допринесе за устой
чивото развитие на системата за въздушен транспорт
чрез подобряване на цялостната ефективност на аеронави
гационното обслужване в ключовите области на дейността
— безопасност, околна среда, капацитет и рентабилност, в
съответствие с тези, определени в работната рамка на
Генералния план за УВД, като всички те изхождат от
първостепенните цели, свързани с безопасността.

(3)

Схемата за ефективност следва да предвиди показатели и
задължителни цели в ключови области на дейността, с
помощта на които изискваните равнища на безопасност
да бъдат напълно постигнати и поддържани, като едно
временно с това се даде възможност за поставяне на цели
за ефективност в други ключови области на дейността.

(4)

Схемата за ефективност следва да бъде създадена и да
действа с дългосрочна перспектива по отношение на
обществените цели на високо равнище.

(5)

Схемата за ефективност следва да разглежда аеронавига
ционно обслужване, включително летищата, чрез подхода
„от врата до врата“ с оглед подобряване на цялостната
ефективност на мрежата.

(1) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.
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(12)

Като се отчита надлежно ефективността на военните
мисии, гражданско-военното сътрудничество и коор
динация са от изключителна важност за постигането на
целите за ефективност.

(13)

Схемата за ефективност не трябва да засяга разпоредбите
на член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004, насочени към
защита на основни интереси от политиката за сигурност и
защита.

(ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на
Съвета (3), чрез подходящо изменение на настоящия
регламент.
(20)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Ключовите показатели за ефективност следва да се
избират така, че да са конкретни, измерими и да
позволяват разпределение на отговорността за постигане
на целите за ефективност. Свързаните цели следва да
бъдат постижими, реалистични и срочни и да са
насочени към ефективно управление на устойчивото
функциониране на аеронавигационно обслужване.
Прилагането на задължителните цели за ефективност,
подкрепено от стимули, които могат да бъдат от
финансово естество, изисква съответна връзка с
Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от
6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за
таксуване на аеронавигационното обслужване (1).
Установяването и прилагането на ключови показатели за
ефективност и на цели за ефективност изискват подходяща
съвместимост с целите, свързани с безопасността, и стан
дартите, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на граж
данското въздухоплаване, за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО)
№ 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (2), както и в
правилата за неговото прилагане, заедно с мерките, пред
приети от Европейския съюз за постигане и поддържане
на тези цели.
По време на референтните периоди следва да се
осъществява ефективен процес за наблюдение на ефектив
ността, за да се гарантира, че развитието на ефективността
позволява постигането на целите и, при необходимост,
въвеждането на подходящи мерки.
При приемането на цели за ефективност, валидни за целия
Европейски съюз, за първия референтен период Комисията
следва надлежно да отчете актуалното финансово
положение на доставчиците на аеронавигационно
обслужване, което се дължи по-специално на предприети
вече мерки за ограничаване на разходите, по-специално от
2009 г., както и възможни свръхвъзстановявания или
недостатъчни възстановявания на пътни такси, които
подлежат на прехвърляне от предишни години. Трябва
да се отчете също така постигнатият вече напредък от
страна на съществуващите функционални блокове
въздушно пространство.
По силата на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 549/2004 настоящият регламент следва да се
прилага към мрежовите функции за управлението на
въздушното движение, посочени в член 6 от Регламент

(1) ОВ L 341, 7.12.2006 г., стр. 3.
(2) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

3.8.2010 г.

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват
1.
Настоящият регламент определя необходими мерки за
подобряване на цялостната ефективност на аеронавигационното
обслужване и мрежовите функции за общ въздушен трафик в
европейския и африканския регион на ИКАО (IKAO EUR и
AFI), където държавите-членки са отговорни за осигуряването
на аеронавигационно обслужване, с оглед изпълнение на изиск
ванията на всички ползватели на въздушното пространство.
2.
При определянето на целите настоящият регламент се
прилага към аеронавигационното обслужване, предоставяно от
доставчиците на услуги за въздушното движение, определени в
съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Евро
пейския парламент и на Съвета (4), и от доставчиците на метео
рологично обслужване, ако са определени в съответствие с член
9, параграф 1 от посочения регламент.
3.
Държавите-членки могат да решат да не прилагат
настоящия регламент към терминалното аеронавигационно
обслужване, предоставяно на летища с по-малко от 50 000
движения годишно на търговски въздушен транспорт. Те
информират за това Комисията. Когато нито едно от летищата
в държавата-членка не достигне прага от 50 000 движения на
търговски въздушен транспорт за година, целите за ефективност
следва да се прилагат като минимум към летището с най-много
движения на търговски въздушен транспорт.
4.
Когато държава-членка счете, че част или че цялото ѝ
терминално аеронавигационно обслужване се подчинява на
пазарните условия, тя следва да оцени в съответствие с проце
дурите, установени в член 1, параграф 6 от Регламент (ЕО)
№ 1794/2006, и с подкрепата на националния надзорен
орган, не по-късно от 12 месеца преди началото на всеки рефе
рентен период, дали условията, посочени в приложение 1 към
посочения регламент, са спазени. Когато държавата-членка счете,
че тези условия са спазени, независимо от броя обслужени
движения на търговски въздушен транспорт, тя може да реши
да не посочва установени разходи по силата на посочения
регламент, нито пък да прилага задължителни цели към
разходната ефективност на това обслужване.
5.
По силата на член 11, параграф 6, буква в), подточка ii) от
Регламент (ЕО) № 549/2004 и член 15, параграф 2, букви a) и
б) от Регламент (ЕО) № 550/2004 и без да се засяга член 4,
параграф 2 от настоящия регламент, определянето на цели по
отношение на разходната ефективност се прилага за всички уста
новени разходи, които са платими от ползватели на въздушното
пространство.
(3) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.
(4) ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

3.8.2010 г.
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Държавите-членки може да прилагат настоящия регламент:

а) за въздушното пространство под тяхна отговорност в други
региони на ИКАО, при условие че информират за това
Комисията и другите държави-членки и без да се засягат
правата и задълженията на държавите-членки по силата на
Чикагската конвенция за международно гражданско възду
хоплаване от 1944 г. (Чикагската конвенция);
б) за доставчици на аеронавигационно обслужване, които са
получили разрешение да предоставят аеронавигационно
обслужване без сертификат, в съответствие с член 7,
параграф 5 от Регламент (ЕО) № 550/2004.
7.
Независимо от разпоредбите относно закрила на инфор
мацията, посочени в Директива 2003/42/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (1) и регламенти (ЕО) № 1321/2007 (2)
и (ЕО) № 1330/2007 (3) на Комисията за нейното прилагане,
изискванията за предоставяне на данни, както е посочено в глава
V, се отнасят до националните органи, доставчиците на аерона
вигационно обслужване, операторите на летища, координаторите
на летища и въздушните превозвачи при условията, посочени в
приложение IV.
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат определенията,
предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

L 201/3

е) „задължителна цел“ означава цел за ефективност, която е
приета от държавите-членки като част от национален план
за ефективност или план за ефективност на равнище
функционален блок въздушно пространство и е зависима от
схема за стимулиране, която осигурява награди и планове за
действия с възпиращ и/или коригирищ ефект;
ж) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен
превоз, което притежава валиден лиценз за работа, издаден
от държава-членка в съответствие с правото на Европейския
съюз;
з) „представител на ползвателите на въздушното пространство“
означава всяко юридическо лице или образувание, което
представлява интересите на една или няколко категории
ползватели на аеронавигационно обслужване;
и) „установени разходи“ означава разходите, определени в член
15, параграф 2, букви a) и б) от Регламент (ЕО)
№ 550/2004;
й) „национални органи“ означава регулаторните органи на
национално равнище или на равнище функционален блок
въздушно пространство, чиито разходи са допустими за
възстановяване от ползватели на въздушното пространство,
когато са направени във връзка с доставянето на аеронавига
ционно обслужване при прилагането на член 5, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 1794/2006;

Освен това се прилагат и следните определения:
а) „оператор на летище“ означава „управляващият орган на
летището“, както е определено в Регламент (ЕИО) № 95/93
на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за
разпределяне на слотовете в летищата на Общността (4);
б) „данни“ означава качествена, количествена и друга
приложима информация, свързана с ефективността на аеро
навигационно обслужване, която е събирана и систематично
обработвана от Комисията или от нейно име за целите на
прилагането на схемата за ефективност;
в) „показатели за ефективност“ означава показателите, които се
използват за целите на наблюдението на ефективността,
процеса на сравняването и прегледа;
г) „ключови показатели за ефективност“ означава показателите
за ефективност, използвани с цел поставяне на цели за ефек
тивност;

к) „култура на справедливостта“ означава култура, в която
операторите или друг персонал, действащ на предната
линия, не се наказват за действия, пропуски или взети от
тях решения, които съответстват на техния опит и
обучение, но не се проявява търпимост към грубата
небрежност, съзнателните нарушения и разрушителните
действия;
л) „координатор на летище“ означава функцията, установена на
координираните летища при прилагане на Регламент (ЕИО)
№ 95/93;
м) „наблюдение на ефективността“ означава непрекъснатият
процес на събиране и анализиране на данни с оглед
измерване на действителния резултат на дадена система
спрямо предварително определените цели.
Член 3

д) „движения на търговски въздушен транспорт“ означава
сборът от излитания и кацания, който включва превоз на
пътници, товари или поща срещу заплащане или под наем,
изчислени като средна стойност за трите години, пред
шестващи приемането на плана за ефективност, независимо
от максималната излетна маса и броя на използваните
пътнически седалки;

1.
Когато Комисията реши да определи орган за преглед на
ефективността с оглед оказване на съдействие в прилагането на
схемата за ефективност, такова назначение е за определен срок,
който е в съответствие с референтните периоди.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

2.
Органът за преглед на ефективността притежава съответната
квалификация и непредубеденост, за да извършва по независим
начин задачите, възложени му от Комисията, по-специално в
ключовите области на дейността, в които това е приложимо.

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

167, 4.7.2003 г.,
294, 13.11.2007
295, 14.11.2007
14, 22.1.1993 г.,

стр. 23.
г., стр. 3.
г., стр. 7.
стр. 1.

Орган за преглед на ефективността
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3.
Органът за преглед на ефективността съдейства на
Комисията при прилагане на схемата за ефективност, поспециално по отношение на следните задачи:
а) събирането, проучването, потвърждаването и разпространя
ването на данни, свързани с ефективността;
б) определянето на нови или реконструкцията на ключови
области за ефективността в съответствие с определените в
работната рамка на Генералния план за УВД (управление на
въздушното движение), както е посочено в член 8, параграф
1, и със свързаните ключови показатели за ефективност;
в) за втория референтен период и след това — определянето на
подходящи ключови показатели за ефективност с оглед ефек
тивността на мрежовите функции и на аеронавигационното
обслужване както при прелитане, така и при терминалното
обслужване да бъде обхваната във всички ключови области
на дейността;
г) определянето или преразглеждането на целите за ефек
тивност, валидни за целия Европейски съюз;
д) определянето на праговете за активиране на механизмите за
предупреждение, както е посочено в член 9, параграф 3;
е) оценяването на съгласуваността на приетите планове за ефек
тивност, включително целите за ефективност, с целите,
валидни за целия Европейски съюз;
ж) когато е необходимо, оценяването на съгласуваността на
праговете за предупреждение, приети при прилагането на
член 18, параграф 3, с валидните за целия Европейски
съюз прагове за предупреждение, посочени в член 9,
параграф 3;
з) когато е необходимо, оценяването на преразгледаните цели за
ефективност или коригиращите мерки, предприети от засег
натите държави-членки;
и) наблюдението, процеса на сравняване и прегледа на ефектив
ността на аеронавигационно обслужване на национално
равнище или на равнище функционален блок въздушно
пространство и на равнище Европейски съюз;
й) наблюдението, процеса на сравняване и прегледа на ефектив
ността на мрежовите функции;
к) текущото наблюдение на цялостната ефективност на мрежата
за УВД, включително подготовката на годишни доклади за
Комитета за единно небе;
л) оценяване на постигането на целите за ефективност в края на
всеки референтен период с оглед подготовката на следващия
период.
4.
По искане на Комисията органът за преглед на ефектив
ността предоставя специално събрана информация или доклади
по въпроси, свързани с ефективността.
5.
Органът за преглед на ефективността може да докладва и
да прави препоръки на Комисията за подобряването на схемата.
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6.
По отношение на взаимоотношенията с националните
надзорни органи:
а) с оглед изпълнение на задължението си за текущо
наблюдение на цялостната ефективност на мрежата за УВД
органът за преглед на ефективността получава от нацио
налните надзорни органи необходимата информация във
връзка с националните плановете за ефективност или
плановете за ефективност на равнище функционален блок
въздушно пространство;
б) органът за преглед на ефективността оказва съдействие на
националните надзорни органи при искане от тяхна страна,
като предоставя независими становища по въпроси на нацио
налната ефективност или ефективността на функционалния
блок въздушно пространство, например фактологични
сравнения между доставчици на аеронавигационно
обслужване, работещи в сходни среди (процес на сравняване),
анализи на промени в ефективността през последните 5
години или анализи на бъдещи проекти;
в) националните надзорни органи могат да поискат съдействие
от органа за преглед на ефективността при определянето на
диапазони от ориентировъчни стойности за поставяне на цели
на национално равнище или на равнище функционален блок
въздушно пространство, като се взема предвид европейската
перспектива. Тези стойности следва да бъдат на разположение
на националните надзорни органи, доставчиците на аеронави
гационно обслужване, операторите на летища и ползвателите
на въздушното пространство.
7.
Органът за преглед на ефективността си сътрудничи, когато
е необходимо, с Европейската агенция за авиационна безопасност
във връзка със задачите, посочени в параграф 3, когато те са
свързани с безопасността, за да гарантира съгласуваност с
целите и стандартите, които се определят и прилагат в съот
ветствие с Регламент (ЕО) № 216/2008.
8.
С оглед изпълнението на задължението си за текущо
наблюдение на цялостната ефективност на мрежата за
управление на въздушното движение органът за преглед на ефек
тивността разработва подходящи работни споразумения с достав
чиците на аеронавигационно обслужване, операторите на
летища, координаторите на летища и въздушните превозвачи.
Член 4
Национални надзорни органи
1.
Националните надзорни органи отговарят за изработване
на плановете за ефективност, надзор на ефикасността и наблю
дението на плановете и целите за ефективност на национално
равнище или на равнище функционален блок въздушно
пространство. При изпълнението на тези задачи те действат
безпристрастно, независимо и прозрачно.
2.
Държавите-членки гарантират, че националните надзорни
органи разполагат с необходимите ресурси и възможности или
имат достъп до тях във всички ключови области на дейността, за
да изпълнят задачите, предвидени в настоящия регламент, вклю
чително правомощията за разследване при изпълнение на
задачите, посочени в член 19.
3.
Когато държава-членка има повече от един национален
надзорен орган, тя информира Комисията кой национален
надзорен орган отговаря за националната координация и взаи
моотношенията с Комисията във връзка с прилагането на
настоящия регламент.
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Член 5
Функционални блокове въздушно пространство
1.
Държавите-членки насърчават близкото сътрудничество
между техните национални надзорни органи с оглед създаването
на план за ефективност на равнище функционален блок
въздушно пространство.
2.
Когато държавите-членки решат да приемат план за ефек
тивност на равнище функционален блок въздушно пространство,
те:
а) гарантират, че планът за ефективност отговаря на модела,
определен в приложение II;
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а) въпросите на безопасността в схемата за ефективност, вклю
чително определянето, преразглеждането и изпълнението на
ключови показатели за ефективност по отношение на безопас
ността, и целите за ефективност, валидни за целия Европейски
съюз, по отношение на безопасността, както и представянето
на предложения за подходящи действия и мерки след
активиране на даден механизъм за предупреждение;
б) съгласуваността на ключовите показатели и цели за ефек
тивност, които се отнасят до безопасността, с изпълнението
на Европейска програма за авиационна безопасност, както
може да бъде приета от Европейския съюз.
Член 7

б) съобщават на Комисията кой национален надзорен орган или
организация отговаря за координацията в рамките на
функционалния блок въздушно пространство и взаимоот
ношенията с Комисията при прилагането на плана за ефек
тивност;
в) вземат подходящи мерки, за да гарантират, че:
i) за всеки ключов показател за ефективност е определена
отделна цел;
ii) мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от
Регламент (ЕО) № 549/2004, се определят и прилагат
по време на референтния период, когато целите не са
постигнати. За тази цел следва да се използват
годишните стойности в плана за ефективност;
iii) последствията при изпълнение или неизпълнение на
целите са подходящо разпределени в рамките на функцио
налния блок въздушно пространство;
г) отговарят съвместно за постигането на целите за ефективност,
определени за функционалния блок въздушно пространство;
д) обобщават националните цели по отношение на разходната
ефективност и предоставят за информация една обща сума,
която показва усилията по отношение на разходната ефек
тивност на равнище функционален блок въздушно
пространство в случай, когато не е била създадена обща
зона за таксуване по смисъла на член 4 от Регламент (ЕО)
№ 1794/2006.
3.
Когато държавите-членки на функционален блок въздушно
пространство не приемат план за ефективност с цели на равнище
функционален блок въздушно пространство, те съобщават с
информативна цел на Комисията обобщени цели за ефективност,
като изтъкват съответствието на равнище функционален блок
въздушно пространство с целите за ефективност, валидни за
целия Европейски съюз.
Член 6
Координиране с Европейската агенция за авиационна
безопасност (ЕААБ)
При прилагането на член 13а от Регламент (ЕО) № 549/2004 и
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008, при необходимост
Комисията координира с ЕААБ:

Продължителност на референтните периоди
1.
Първият референтен период за схемата за ефективност
обхваща календарните 2012—2014 година включително. След
ващите референтни периоди ще бъдат от пет календарни години,
освен ако не е решено друго чрез изменение на настоящия
регламент.
2.
Същият референтен период се отнася до целите за ефек
тивност, валидни за целия Европейски съюз, и националните
планове и цели или плановете и целите за ефективност на
равнище функционални блокове въздушно пространство.
Член 8
Ключови области на дейност и показатели за ефективност
1.
С оглед поставянето на цели, решенията за възможно
допълване и адаптиране на други ключови области на
дейността според член 11, параграф 4, буква б) от Регламент
(ЕО) № 549/2004 следва да се вземат от Комисията в съот
ветствие с процедурите, посочени в член 5, параграф 3 от
посочения регламент.
2.
С оглед поставянето на цели, на всяка ключова област на
дейността следва да съответства един или ограничен брой
ключови показатели за ефективност. Ефективността на аеронави
гационно обслужване се оценява посредством задължителни цели
за всеки ключов показател за ефективност.
3.
Ключовите показатели за ефективност за определяне на
цели, валидни за целия Европейски съюз, избрани за всяка
ключова област на дейността, са дадени в приложение I,
раздел 1.
4.
Ключовите показатели за ефективност, използвани за
поставяне на националните цели за ефективност или целите на
равнище функционални блокове въздушно пространство, са
дадени в приложение I, раздел 2.
5.
Ключовите показатели за ефективност не се променят по
време на референтния период. Промени се приемат чрез
изменение на настоящия регламент най-късно шест месеца
преди приемането на нови цели за ефективност, валидни за
целия Европейски съюз.
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6.
В допълнение към ключовите области на дейността и
ключовите показатели за ефективност, посочени в настоящия
член, държавите-членки, на национално равнище или на
равнище функционален блок въздушно пространство, могат да
решат да определят и да използват показатели за ефективност
и свързани цели в допълнение към посочените в приложение 1,
раздел 2 за тяхното собствено наблюдение на ефективността
и/или като част от техните планове за ефективност. Тези допъл
нителни показатели и цели следва да бъдат в подкрепа на
постигане на целите, валидни за целия Европейски съюз, произ
тичащи от целите на национално равнище или на равнище
функционален блок въздушно пространство. Те биха могли
например да интегрират и очертават гражданско-военното или
метеорологичното измерение на плана за ефективност. Тези
допълнителни показатели и цели могат да бъдат съпроводени
от подходящи схеми за стимулиране, за които е взето решение
на национално равнище или на равнище функционален блок
въздушно пространство.
ГЛАВА II
ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Член 9
Цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз
1.
Комисията приема цели за ефективност, валидни за целия
Европейски съюз, в съответствие с процедурата, посочена в член
5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004, като взима под
внимание съответната информация от националните надзорни
органи и след консултация със заинтересованите страни, както
е посочено в член 10 от настоящия регламент, с други свързани
организации, когато е необходимо, и с Европейската агенция за
авиационна безопасност по отношение на въпросите на безопас
ността в схемата за ефективност.
2.
Целите, валидни за целия Европейски съюз, се предлагат от
Европейската комисия най-късно петнадесет месеца преди започ
ването на референтния период и се приемат най-късно дванадесет
месеца преди започването на референтния период.
3.
С приемането на целите за ефективност, валидни за целия
Европейски съюз, Комисията следва да определи праговете за
предупреждение за всеки ключов показател за ефективност, над
които посочените в член 18 механизми за предупреждение могат
да бъдат активирани. Праговете за предупреждение за ключовия
показател „разходна ефективност“ обхващат както процеса на
изменение на трафика, така и процеса на изменение на
разходите.
4.
Комисията следва да подкрепи всяка цел за ефективност,
валидна за целия Европейски съюз, с описание на допусканията
и основанията, които са използвани за определянето на тази цел,
като използването на информация от национални надзорни
органи и други фактологични данни, прогноза за трафика и,
когато е необходимо, очаквани нива на ефективно установени
разходи за Европейския съюз.
Член 10
Изработване на планове за ефективност
1.
Националните надзорни органи изготвят планове за ефек
тивност на национално равнище или на равнище функционален
блок въздушно пространство, съдържащи цели, които са в съот
ветствие с целите за ефективност и критериите за оценка,
валидни за целия Европейски съюз, определени в приложение
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III. Трябва да има само един план за ефективност на държавачленка или съответно на функционален блок въздушно
пространство, ако съответните държави-членки решат да
изработят план за ефективност на равнище функционален блок
въздушно пространство при прилагане на член 5, параграфи 1 и
2.
2.
В подкрепа на подготовката на плановете за ефективност
националните надзорни органи гарантират:
а) че доставчиците на аеронавигационно обслужване съобщават
съответните елементи от техните бизнес планове, които са
изготвени в съответствие с целите, валидни за целия Евро
пейски съюз;
б) провеждането на консултации със заинтересованите страни в
съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 549/2004 във
връзка с плана и целите за ефективност. На заинтересованите
страни се предоставя адекватна информация най-малко три
седмици преди срещата за провеждане на консултациите.
3.

Плановете за ефективност по-специално съдържат:

а) прогноза за трафика, изразена в единици за услуга, които се
очаква да бъдат извършени през всяка година от референтния
период, на основание на използваните цифри;
б) установените разходи относно разходите за аеронавигационно
обслужване, определени от държавата(ите)-членка(и) в съот
ветствие с разпоредбите на член 15, параграф 2, букви a) и б)
от Регламент (ЕО) № 550/2004;
в) описание на инвестициите, необходими за постигане на
целите за ефективност, с описание на значението им за евро
пейския Генерален план за УВД и тяхната свързаност с
основните области и насоки на прогреса и промените,
както е посочено в него;
г) цели за ефективност във всяка съответна ключова област на
дейността, които са определени по отношение на всеки
ключов показател за ефективност, за целия референтен
период, с годишни стойности, които да бъдат използвани
за целите на наблюдението и стимулирането;
д) описание на гражданско-военното измерение на плана,
описващо ефективността при прилагането на гъвкаво
използване на въздушното пространство (FUA) с цел пови
шаване на капацитета, като се взема предвид ефективността
на военните мисии, и ако бъде счетено за уместно, съот
ветните показатели и цели за ефективност в съответствие с
показателите и целите в плана за ефективност;
е) описание и обосновка на начина, по който целите за ефек
тивност, посочени в буква г), се съгласуват и допринасят за
цели за ефективност, валидни за целия Европейски съюз;
ж) ясна идентификация на отделните образувания, отговорни за
изпълнението на целите, и техния конкретен принос;
з) описание на механизмите за стимулиране, които да важат за
различните отговорни образувания за насърчаване пости
гането на целите през референтния период;
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и) мерките за наблюдение на постигането на целите за ефек
тивност, предприети от националните надзорни органи;
й) описание на резултатите от консултациите със заинтересо
ваните страни, включително въпросите, повдигнати от участ
ниците, както и действията, по които е постигнато съгласие.
4.
Плановете за ефективност се основават на модела, посочен
в приложение II, и могат да съдържат допълнителни показатели
със съответни цели, ако държавите-членки вземат съответно
решение в изпълнение на член 8, параграф 6.
Член 11
Схеми за стимулиране
1.
Схемите за стимулиране, прилагани от държавите-членки
като част от техните планове за ефективност, трябва да съот
ветстват на следните общи принципи:
а) те трябва да бъдат ефективни, пропорционални, правдо
подобни и да не се променят по време на референтния
период;
б) те трябва да бъдат осъществявани на основата на недискри
минация и прозрачност, с оглед подкрепяне на подобренията
в ефективността на предоставянето на обслужване;
в) те трябва да бъдат част от регулаторната среда, да са известни
на всички заинтересовани страни ex ante и да бъдат
приложими по време на целия референтен период;
г) те трябва да насочват поведението на образуванията, които са
обект на поставянето на цели, с оглед постигане на високо
ниво на ефективност и изпълнение на съответните цели.
2.
Стимулите, свързани с цели по безопасността, са насочени
към насърчаване на пълното постигане и поддържане на задъл
жителните цели по безопасността, като същевременно дават
възможност за подобрения на ефективността в други ключови
области на дейността. Стимулите не следва да бъдат от
финансово естество, а да представляват планове за действие с
крайни срокове и/или свързани мерки при прилагане на
Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември
2005 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на
аеронавигационни услуги (1) и/или правила за прилагане, произ
тичащи от Регламент (ЕО) № 216/2008.
3.
Стимулите, насочени към цели, които се отнасят до
разходната ефективност, са от финансово естество и се
определят от съответните разпоредби в член 11, параграфи 1 и
2 от Регламент (ЕО) № 1794/2006. Те представляват механизъм
за споделяне на риска на национално равнище или на равнище
функционален блок въздушно пространство.
4.
Стимулите, насочени към цели, които се отнасят до капа
цитета, могат да бъдат от финансово или от друго естество, като
например планове за коригиращи действия с крайни срокове и
свързани мерки, които могат да включват премии и глоби,
приети от държавите-членки. Когато стимулите са от
финансово естество, те се определят от разпоредбите на член
12 от Регламент (ЕО) № 1794/2006.
(1) ОВ L 335, 21.12.2005 г., стр. 13.
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5.
Стимулите, свързани с цели, които се отнасят до околната
среда, са насочени към насърчаване на постигането на задължи
телните нива на екологична ефективност, като същевременно
дават възможност за подобрения на ефективността в други
ключови области на дейността. Те са от финансово или нефи
нансово естество и се решават от държавите-членки, като се
вземат предвид местните обстоятелства.
6.
Освен това държавите-членки могат да създават или
одобряват схеми от стимули на национално равнище или на
равнище функционален блок въздушно пространство, насочени
към ползватели на въздушното пространство, както е предвидено
в член 12 от Регламент (ЕО) № 1794/2006.
ГЛАВА III
ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Член 12
Първоначално приемане на планове за ефективност
По предложение на националните надзорни органи държавитечленки приемат и съобщават на Комисията своите планове за
ефективност на национално равнище или на равнище
функционален блок въздушно пространство, съдържащи задъл
жителните цели за ефективност, най-късно шест месеца след
приемането на цели, валидни за целия Европейски съюз.
Член 13
Оценяване на плановете за ефективност и преразглеждане
на целите
1.
Комисията оценява плановете за ефективност, техните цели
и по-специално тяхното съответствие със и адекватния им
принос към целите за ефективност, валидни за целия Европейски
съюз, на базата на критериите, посочени в приложение III, като
взема предвид процесите на измененията в контекста, които
може да са настъпили между датата на приемане на целите,
валидни за целия Европейски съюз, и датата на оценка на
плана за ефективност.
2.
Когато бъде констатирано, че целите за ефективност,
съдържащи се в даден план за ефективност, са съвместими с
целите, валидни за целия Европейски съюз, и адекватно
допринасят за постигането им, Комисията известява за това
държавата(ите)-членка(и) най-късно четири месеца след получа
ването на плана.
3.
Когато бъде констатирано, че целта/целите за ефективност,
съдържаща/и се в даден план за ефективност, е/са несъвместима/и
с целите, валидни за целия Европейски съюз, и не допринася/т
адекватно за постигането им, Комисията може, най-късно до
четири месеца след получаването на плана и в съответствие с
процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 549/2004, да реши да издаде препоръка към съответната(ите)
държава(и)-членка(и) да приеме преразгледаната(ите) цел(и) за
ефективност. Такова решение трябва да бъде взето след
консултация със съответната(ите) държава(и)-членка(и) и точно
да посочва коя(и) цел(и) трябва да бъде(ат) преразгледана(и),
както и обосновката на оценката на Комисията.
4.
В такъв случай най-късно два месеца след изготвянето на
препоръката съответната(ите) държава(и)-членка(и) приема(т)
преразгледаните цели за ефективност, като съответно взема(т)
под внимание гледната точка на Комисията, заедно с подхо
дящите мерки за постигането на тези цели и известява(т)
Комисията за това.
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Член 14
Оценка на преразгледаните цели за ефективност и
приемане на коригиращи мерки
1.
В рамките на два месеца след известяването, на базата на
критериите, посочени в приложение III, Комисията оценява
преразгледаните цели за ефективност, и по-специално тяхната
съгласуваност с целите за ефективност, валидни за целия Евро
пейски съюз, и адекватния им принос към тях.
2.
Когато бъде констатирано, че преразгледаните цели,
посочени в член 13, параграф 4, са съвместими с целите,
валидни за целия Европейски съюз, и допринасят адекватно за
постигането им, Комисията известява за това държавата(ите)членка(и) най-късно два месеца след получаването на преразгле
даните цели.
3.
Когато преразгледаните цели за ефективност и подходящите
мерки са все още несъвместими с целите, валидни за целия
Европейски съюз, и не допринасят адекватно за постигането
им, Комисията може да реши, най-късно два месеца след полу
чаване на преразгледаните цели и в съответствие с процедурата,
посочена в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004,
че съответната(ите) държава(и)-членка(и) следва да пред
приеме(ат) коригиращи мерки.
4.
Това решение следва точно да посочва коя цел/кои цели
трябва да бъде/ат преразгледана/и, както и обосновката на
оценката на Комисията. То може да съдържа очакваното ниво
на ефективност за посочените цели, за да се позволи на съот
ветната(ите) държава(и)-членка(и) да предприеме(ат) подходящи
коригиращи мерки, и/или да съдържа предложения за такива
подходящи мерки.
5.
Най-късно два месеца след решението на Комисията кори
гиращите мерки, приети от съответната(ите) държава(и)членка(и), се съобщават на Комисията заедно с елементите,
които показват как е гарантирана съгласуваността с решението
на Комисията.
Член 15
Планове за ефективност и цели, приети след започването
на референтния период
Планове за ефективност или коригиращи мерки, приети след
започването на референтния период вследствие на прилагането
на процедурите, посочени в членове 13 и 14, се прилагат с
обратна сила, считано от първия ден на референтния период.
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б) по време на референтния период, в резултат на прилагането
на механизъм за предупреждение, както е посочено в член 18.
2.
Преразглеждането на целите, валидни за целия Европейски
съюз, може да доведе до изменение на съществуващите планове
за ефективност. В такъв случай Комисията може да вземе
решение за подходящо коригиране на графика, определен в
глави II и III от настоящия регламент.
ГЛАВА IV
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОСТИГАНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТ

Член 17
Текущо наблюдение и докладване
1.
Националните надзорни органи, на национално равнище
или на равнище функционален блок въздушно пространство, и
Комисията следва да наблюдават изпълнението на плановете за
ефективност. Ако целите не бъдат постигнати по време на рефе
рентния период, националните надзорни органи прилагат
мерките, определени като подходящи в плана за ефективност, с
оглед подобряване на положението. За тази цел се използват
годишните стойности в плана за ефективност.
2.
Когато Комисията наблюдава значителен и постоянен спад
по отношение на ефективността в дадена държава-членка или
функционален блок въздушно пространство, който оказва
влияние върху други държави, които са страни по Единното
европейско небе и/или цялото европейско въздушно
пространство, тя може да поиска от съответните държавичленки и от съответния надзорен орган или организация на
национално равнище или на равнище функционален блок
въздушно пространство да определят, приложат и съобщят на
Комисията подходящи мерки за постигане на целите, определени
в техния план за ефективност.
3.
Държавите-членки, чрез техните национални надзорни
органи или надзорните органи на равнище функционален блок
въздушно пространство, докладват на Комисията за наблю
дението на плановете и целите за ефективност поне един път
годишно и когато има опасност целите за ефективност да не
бъдат постигнати. Комисията докладва на Комитета за единно
небе за постигането на целите за ефективност поне един път
годишно.
Член 18

Член 16

Механизми за предупреждение

Преразглеждане на целите, валидни за целия Европейски
съюз

1.
Когато поради обстоятелства, които са били непредвидими
в началото на периода и в също време са непреодолими и извън
контрола на държавите-членки, праговете за предупреждение,
посочени в член 9, параграф 3, са достигнати на равнище Евро
пейски съюз, Комисията прави преглед на ситуацията след
консултация с държавите-членки чрез Комитета за единно небе
и в рамките на три месеца представя предложения за подходящи
действия, които могат да включват преразглеждането на целите
за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, и в резултат
на това — преразглеждане на националните цели за ефективност
или целите на равнище функционални блокове въздушно
пространство.

1.
Комисията може да реши да преразгледа целите, валидни
за целия Европейски съюз, в съответствие с процедура, посочена
в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004:
а) преди започването на референтния период, когато разполага
със значителни доказателства, че първоначалните данни,
допускания и обосновки, използвани за определяне на първо
началните цели, валидни за целия Европейски съюз, вече не
са валидни;
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2.
Когато поради обстоятелства, които са били непредвидими
в началото на периода и в същото време са непреодолими и
извън контрола на държавите-членки и образуванията, които
са обект на целите за ефективност, праговете за предупреждение,
посочени в член 9, параграф 3, са достигнати на национално
равнище или на равнище функционален блок въздушно
пространство, съответният национален надзорен орган или орга
низация прави преглед на ситуацията, като поддържа връзка с
Комисията и може, в рамките на три месеца, да представи пред
ложения за подходящи мерки, които могат да включват прераз
глеждането на националните цели за ефективност или на целите
за ефективност на равнище функционален блок въздушно
пространство.

3.
Държавите-членки могат да решат да приемат прагове за
предупреждение на национално равнище или на равнище
функционален блок въздушно пространство, които се различават
от посочените в член 9, параграф 3, за да бъдат взети предвид
местните обстоятелства и особености. В такъв случай тези
прагове следва да се определят в плановете за ефективност и
да бъдат в съответствие с праговете, приети според член 9,
параграф 3. Отклоненията се подкрепят с подробна обосновка.
Когато тези прагове се активират, се прилага процесът, определен
в параграф 2.

4.
Когато прилагането на механизми за предупреждение
налага преразглеждане на планове и цели за ефективност,
Комисията улеснява това преразглеждане чрез подходящо кори
гиране на графика, който се прилага в съответствие с проце
дурата, посочена в глави II и III от настоящия регламент.

Член 19
Улесняване на наблюдението за съответствие
Доставчиците на аеронавигационно обслужване следва да
улесняват инспекциите и проучванията, провеждани от
Комисията и от националния(те) надзорен(и) орган(и),
който(които) отговаря(т) за техния надзор, чрез квалифициран
орган, който действа от тяхно име, или чрез ЕААБ, доколкото
е уместно, включително посещения на място. Без да се засягат
правомощията за надзор, поверени на националните надзорни
органи и ЕААБ, упълномощените лица имат право:

а) да проучват по отношение на всички ключови области на
дейността съответните документи и всякакъв друг материал,
който се отнася до създаването на планове и цели за ефек
тивност;

б) да правят копия на такива документи или на извлечения от
тях;

в) да изискват устни обяснения на място.

Тези инспекции и проучвания се извършват в съответствие с
процедурите, които са в сила в държавата-членка, в която
предстои те да бъдат предприети.
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ГЛАВА V
СЪБИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С
АЕРОНАВИГАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ЕДИННОТО
ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ

Член 20
Събиране и потвърждаване на данните за преглед на
ефективността
1.
В допълнение към данните, които вече са събрани от
Комисията чрез други инструменти на Европейския съюз и
които могат да бъдат използвани и за преглед на ефективността,
националните органи, доставчиците на аеронавигационно
обслужване, операторите на летища, координаторите на летища
и въздушните превозвачи следва да гарантират предоставянето на
Комисията на данните, посочени в приложение IV в съответствие
с изискванията, посочени в настоящото приложение.
2.
Националните органи могат да възлагат или изцяло или
частично да реорганизират задачата по предоставяне на
данните между техните национални надзорни органи,
доставчици на аеронавигационно обслужване, оператори на
летища и координатори на летища с оглед взимане под
внимание на местните особености и съществуващите канали за
отчитане.
3.
Доставчиците на данни предприемат необходимите мерки,
за да гарантират качеството, потвърждаването и навременното
предаване на данните, включително фактите от техните
проверки на качеството и процесите по потвърждаването,
обяснения във връзка с конкретни запитвания на Европейската
комисия, които се отнасят до качеството на данните, и когато е
необходимо, планове за действие за подобряване на качеството
на данните. Данните се предоставят безплатно, в електронна
форма, когато е възможно, като се използва посоченият от
Комисията формат.
4.
Комисията оценява качеството и потвърждава предадените
данни съгласно параграф 1. Когато данните не позволяват целево
използване за преглед на ефективността, Комисията може да
предприеме подходящи мерки за оценка и подобряване на
качеството на данните в сътрудничество с държавите-членки, и
по-специално с техните национални надзорни органи.
5.
За целите на настоящия регламент свързаните с ефектив
ността данни, посочени в параграф 1, които вече са предоставени
на Евроконтрол, се считат за предоставени на Комисията. Ако
случаят не е такъв, Комисията и Евроконтрол вземат необхо
димите мерки, за да гарантират, че тези данни са на разпо
ложение на Комисията в съответствие със същите изисквания,
както това е описано в параграф 3.
6.
В случаите, когато бъдат определени значими нови
изисквания относно данните или когато може да се очаква
недостатъчно качество на данните, Комисията може да
предвиди пилотни проучвания, които да се провеждат на
доброволен принцип от държавите-членки, преди въвеждането
на нови изисквания относно данните чрез изменение на
настоящия регламент. Тези пилотни проучвания ще се
провеждат с цел да се оцени осъществимостта на съответното
събиране на данни, като се отчетат ползите от наличието на
данните спрямо разходите за събирането им и тежестта върху
респондентите.
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Член 21
Разпространение на информация
1.
Комисията следва да разпространява обща информация в
изпълнение на целите, посочени в член 11 от Регламент (ЕО)
№ 549/2004, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на
Съвета и на Комисията (1), и по специално член 4 от него и в
съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 550/2004.
2.
Информацията, включена в член 3, параграф 3, буква a), е
публично достъпна за съответните заинтересовани страни, поспециално с помощта на електронни средства.
3.
Годишните доклади, посочени в член 3, параграф 3, буква
к), са публично достояние. Препратка към тези доклади се
публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Комисията може да реши редовно да предоставя друга обща
информация на съответните заинтересовани страни, поспециално с помощта на електронни средства.
4.
Целите, валидни за целия Европейски съюз, посочени в
член 9, и препратката към приетите планове за ефективност,
посочени в глава III, следва да са обществено достъпни и да се
публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
5.
Индивидуален достъп до конкретна информация, като
потвърдени данни и статистически данни, се предоставя на
доставчика на данните, с който информацията и дейностите са
пряко свързани.
ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22
Обжалване
Държавите-членки гарантират, че решенията, взети в съот
ветствие с настоящия регламент, са правилно обосновани и
подлежат на ефективен преглед и/или процедура на обжалване.
Член 23
Преходни мерки
Когато държавите-членки решат да приемат план за ефективност
с цели на равнище функционален блок въздушно пространство
по време на първия референтен период, те трябва да гарантират,
че:
а) планът заменя националните планове, считано от 1 януари на
една от годините от референтния период;
б) продължителността на плана не надвишава оставащата част от
референтния период;
в) планът доказва, че неговите цели за ефективност са поне
толкова амбициозни, колкото консолидираните предишни
национални цели.
Член 24
Преглед на схемата
Комисията прави преглед на ефективността на процеса до 1 юли
2013 г. До края на 2014 г., а след това редовно Комисията
(1) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

3.8.2010 г.

прави преглед на схемата за ефективност, и по-специално
анализира въздействието, ефективността и обхвата на посочената
система, като отчита в достатъчна степен извършената от ИКАО
работа в тази сфера.
Член 25
Изменения на Регламент (ЕО) № 2096/2005
Регламент (ЕО) № 2096/2005 се изменя, както следва:
1. Раздел 2.2 от приложение I се заменя със следното:
„2.2. Управление на организацията
Доставчикът
на
аеронавигационно
обслужване
разработва бизнес план за минимален период от пет
години. В този бизнес план:
а) се определят общите цели на доставчика на аерона
вигационно обслужване и неговата стратегия за
постигането им в съответствие с всеки един общ
дългосрочен план на доставчика, както и съгласува
ността им със съответните изисквания на Евро
пейския съюз, свързани с развитието на инфраст
руктурни или други технологии;
б) се съдържат съответни цели за ефективност по
отношение на безопасността, капацитета, околната
среда и разходната ефективност, в зависимост от
обстоятелствата.
Информацията, съдържаща се в букви a) и б), следва да
бъде съвместима с националния план за ефективност
или плана за ефективност на равнище функционален
блок въздушно пространство, посочени в член 11 от
Регламент (ЕО) № 549/2004, а по отношение на
данните за безопасността — съвместима с държавната
програма за безопасност, посочена в Стандарт 2.27.1
на ИКАО, приложение 11, изменение 47B-A от
20 юли 2009 г., в зависимост от случая.
Доставчикът на аеронавигационно обслужване следва да
разработи икономически обосновки и обосновки по
отношение на безопасността за по-големите инвести
ционни проекти, които, ако случаят е такъв, включват
очакваното въздействие върху подходящите цели за
ефективност, посочени в точка 2.2, буква б) и иденти
фицират инвестициите, които произтичат от правните
изисквания, свързани с изпълнението на SESAR.
Доставчикът
на
аеронавигационно
обслужване
разработва годишен план за предстоящата година, в
който се детайлизират характеристиките на бизнес
плана и се описват промените в него.
Годишният план обхваща следните разпоредби за
нивото и качеството на обслужването, като очаквано
ниво на капацитета, безопасността, околната среда и
разходната ефективност, в зависимост от обстоятел
ствата:

3.8.2010 г.
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а) информация за въвеждането на нова инфраструктура
или други разработки и становище как те ще
допринесат за подобряване резултатите от дейността
на доставчика на аеронавигационно обслужване,
включително ниво и качество на обслужването;
б) показатели за ефективност, които са съвместими с
националния план за ефективност или плана за ефек
тивност на равнище функционален блок въздушно
пространство, посочени в член 11 от Регламент
(ЕО) № 549/2004, спрямо които нивото и
качеството на обслужване могат да се оценят
надлежно;
в) информация за мерките, предвидени за намаляване
на рисковете за безопасността, определени в плана
за безопасността на доставчика на аеронавигационно
обслужване, включително показатели за безопас
ността, с оглед наблюдаване на риска за безопас
ността и, ако е необходимо, прогнозираните
разходи на мерките за намаляване на риска;
г) очакваното в краткосрочен план финансово
състояние на доставчика на обслужване заедно с
всички промени или ефекти върху бизнес плана.
При поискване доставчикът на аеронавигационно
обслужване предоставя на Комисията съответните
части от бизнес плана и от годишния доклад, които
се отнасят до ефективността, според условията,
определени от националния надзорен орган в съот
ветствие с националното законодателство.“
2. Раздел 9 от приложение I се заменя със следното:
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Като минимум годишният доклад включва следното:
— оценка на нивото на ефективност на предоставените
услуги,
— резултатите от дейността на доставчика на аеронави
гационно обслужване в сравнение с целите за ефек
тивност, определени в бизнес плана, като действи
телните резултати се съгласуват с годишния план
чрез използване на показателите за ефективност, уста
новени в годишния план,
— предоставя обяснение на разликите по отношение на
целите и определя мерки за запълване на всякакви
празноти по време на референтния период, посочен
в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004,
— разработки в процесите и инфраструктурата,
— финансовите резултати, в случай че те не са публи
кувани отделно в съответствие с член 12, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 550/2004,
— информация за формалния процес на консултации с
ползвателите на услугите,
— информация за политиката, свързана с човешките
ресурси.
Доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя
при поискване съдържанието на годишния доклад на
Европейската комисия и го прави публично достояние
според условията, определени от националния надзорен
орган в съответствие с националното законодателство.“
Член 26

„9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ
Доставчикът на аеронавигационни услуги предоставя
годишен доклад за своята дейност на съответния
национален надзорен орган. Този доклад включва финан
совите резултати на доставчика, без да се накърнява член
12 от Регламент (ЕО) № 550/2004, както и оперативните
резултати и всички други значими дейности и разработки
най-вече в областта на безопасността.

Влизане в сила
1.
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
2.
Глава V се прилага от 1 януари 2011 г. Първият рефе
рентен период започва от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 29 юли 2010 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (КПЕ)
Раздел 1: За определяне на цели, валидни за целия Европейски съюз:
1.

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
а) Първият КПЕ по отношение на безопасността, валиден за целия Европейски съюз, е минималното ниво на първия
КПЕ по отношение на безопасността, определен в раздел 2, точка 1, буква a) по-долу съответно за доставчици на
аеронавигационно обслужване и национални надзорни органи.
б) Вторият КПЕ по отношение на безопасността, валиден за целия Европейски съюз, е процентният дял на държавите,
използващи класификацията на степента на сериозност, предоставена от инструмента за анализ на риска, както е
определено в раздел 2, точка 1, буква б) по-долу, и в които се прилага настоящият регламент, за да се даде
възможност за хармонизирано отчитане на степента на сериозност на нарушения на минималното разделяне,
нахлувания на писта и технически събития, специфични за УВД.
в) Третият КПЕ по отношение на безопасността, валиден за целия Европейски съюз, е минималното ниво на мярката
за културата на справедливост в края на референтния период, както е определено в раздел 2, точка 1, буква в) подолу.
През първия референтен период няма да съществуват цели, валидни за целия Европейски съюз, за горепосочените
ключови показатели за ефективност. През този период Комисията използва събраните данни, за да потвърди тези
ключови показатели за ефективност и да ги оцени с цел да гарантира, че рискът по отношение на безопасността се
идентифицира, намалява и управлява по адекватен начин. На тази база Комисията приема нови ключови показатели за
ефективност по отношение на безопасността, ако е необходимо, чрез преразглеждане на настоящото приложение.

2.

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. За първия референтен период:
Първият КПЕ по отношение на околната среда, валиден за целия Европейски съюз, е средната ефективност на
хоризонтален полет по маршрут, определена, както следва:
— показателят за средната ефективност на хоризонтален полет по маршрут е разликата между дължината на частта
по маршрут от действителната траектория и оптималната траектория, която средно е големият кръг,
— „по маршрута“ се определя като разстоянието, прелетяно извън кръг с диаметър 40 NM около летището,
— полетите, които се взимат под внимание за целите на този показател, са:
а) всички търговски полети по ППП (Правила за полети по прибори) в рамките на европейското въздушно
пространство;
б) когато полет започва или приключва извън европейското въздушно пространство, под внимание се взима само
частта, която е в рамките на европейското въздушно пространство,
— полетите по затворен маршрут и полетите с разстояние между терминалните зони, по-късо от 80 NM по големия
кръг, се изключват.
Вторият КПЕ по отношение на околната среда, валиден за целия Европейски съюз, е ефективното използване на
гражданските/военните структури на въздушното пространство, напр. условните маршрути (CDRs). За първия рефе
рентен период този показател се наблюдава от Комисията. Поставянето на цели следва да започне от втория рефе
рентен период.
2.2. От втория референтен период следва да бъде разработен трети КПЕ по отношение на околната среда, валиден за целия
Европейски съюз, за да се решат специфичните проблеми на околната среда, свързани с аеронавигационното
обслужване на летищата.
3.

ПОКАЗАТЕЛ ЗА КАПАЦИТЕТА

3.1. За първия референтен период:
Валидният за целия Европейски съюз КПЕ по отношение на капацитета представлява минутите закъснение на полет в
УПВД (управление на потоците въздушно движение) по маршрута, определен, както следва:
а) закъснение в УПВД по маршрута е закъснението, изчислено от централния орган на УПВД, както е определено в
Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на
потоците въздушно движение (1), и изразено като разликата между времето на излитане, поискано от оператора на
въздухоплавателното средство в последния представен план на полета, и изчисленото време на излитане,
определено от централния орган на УПВД;
(1) ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 10.
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б) показателят включва всички полети по ППП в рамките на европейското въздушно пространство и обхваща
причините за закъснения на УПВД;
в) показателят се изчислява за цялата календарна година.
С цел подготовка на разработването на втори КПЕ по отношение на капацитета, валиден за целия Европейски съюз,
Комисията събира, консолидира и наблюдава от началото на първия референтен период:
а) общия обем от закъснения в УПВД, които могат да бъдат отдадени на терминално и летищно аеронавигационно
обслужване;
б) допълнителното време във фазата на подготовка преди рулирането;
в) за летища с повече от 100 000 търговски движения годишно — допълнителното време за ASMA (зона за
определяне последователността на пристиганията и за регулирането им).
3.2. От началото на втория референтен период ще бъде разработен втори показател за капацитета, валиден за целия
Европейски съюз, на базата на наблюдението, описано в параграф 3.1, за да се решат специфичните проблеми по
отношение на капацитета, свързани с аеронавигационното обслужване на летищата.
4.

ПОКАЗАТЕЛ ЗА РАЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ

4.1. За първия референтен период
Валидният за целия Европейски съюз КПЕ по отношение на разходната ефективност е определената за целия Евро
пейски съюз средна таксова единица за аеронавигационно обслужване по маршрута, определена, както следва:
а) показателят е резултатът от съотношението между установените разходи и прогнозата за трафика, изразен в
единици за обслужване, който се очаква за периода, на равнище Европейски съюз, както се съдържа в предвиж
данията на Комисията за определяне на цели, валидни за целия Европейски съюз, при прилагането на член 9,
параграф 4;
б) показателят се посочва в евро и в реално изражение;
в) показателят се предоставя за всяка година от референтния период.
За първия референтен период разходите за терминално аеронавигационно обслужване и таксовите единици се събират,
консолидират и наблюдават от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1794/2006.
4.2. От началото на втория референтен период вторият ключов показател за разходна ефективност, валиден за целия
Европейски съюз, ще бъде средната за Европейския съюз установена таксова единица за терминално аеронавигационно
обслужване.
Раздел 2: За определяне на национални цели или цели на равнище функционален блок въздушно
пространство (ФБВП):
1.

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
а) Първият национален КПЕ по отношение на безопасността/КПЕ по отношение на безопасността на равнище ФБВП
следва да бъде ефективността на управлението на безопасността, измерена по методика, която се основава на
рамката за проучване степента на развитие на безопасността на УВД. Този показател следва да бъде разработен
съвместно от Комисията, държавите-членки, ЕААБ и Евроконтрол и да бъде приет от Комисията преди първия
референтен период. По време на първия референтен период националните надзорни органи ще наблюдават и
публикуват посочените ключови показатели за ефективност, а държавите-членки могат да поставят съответстващи
цели.
б) Вторият национален КПЕ по отношение на безопасността/КПЕ по отношение на безопасността на равнище ФБВП
следва да бъде прилагането на схемата за класификация на степен на сериозност на инструмента за анализ на
риска, за да се даде възможност за хармонизирано отчитане на степента на сериозност на нарушение на мини
малното разделяне, нахлувания на писта и технически събития, специфични за УВД във всички Центрове за
контрол на въздушното движение и летища с повече от 150 000 движения на търговски въздушен транспорт
годишно в рамките на обхвата на настоящия регламент (стойност да/не). Схемата за класификация на степен на
сериозност следва да бъде разработена съвместно от Комисията, държавите-членки, ЕААБ и Евроконтрол и приета
от Комисията преди първия референтен период. През първия референтен период националните надзорни органи ще
наблюдават посочените ключови показатели за ефективност, а държавите-членки могат да поставят съответстващи
цели.
в) Третият национален КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение на безопасността следва да бъде отчитането на
културата на справедливост. Тази мярка следва да бъде разработена съвместно от Комисията, държавите-членки,
ЕААБ и Евроконтрол и да бъде приета от Комисията преди първия референтен период. През първия референтен
период националните надзорни органи ще наблюдават и публикуват тези ключови показатели за ефективност, а
държавите-членки могат да поставят съответстващи цели.

L 201/13

BG

L 201/14

2.

Официален вестник на Европейския съюз

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. За първия референтен период няма да има задължителен национален КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение на
околната среда.
Без да се засягат местните разпоредби по отношение на околната среда, държавите членки работят също така
съвместно с Комисията с оглед определянето на КПЕ по отношение на околната среда с цел решаване на свързаните
с аеронавигационното обслужване на летищата специфични проблеми на околната среда, като този КПЕ ще бъде
прилаган от началото на втория референтен период.
2.2. За втория референтен период националният КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение на околната среда ще пред
ставлява разработването на национален процес/процес на равнище ФБВП за подобрение при съставянето на трасета
преди края на референтния период, включително ефективното използване на гражданските/военните структури на
въздушното пространство (например условните маршрути).
3.

ПОКАЗАТЕЛ ЗА КАПАЦИТЕТ

3.1. За първия референтен период
Националният КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение на капацитета представлява минутите закъснение на полет в
УПВД по маршрута. Той се изчислява, както следва:
а) показателят се определя както в раздел 1, точка 3.1;
б) показателят се дава за всяка година от референтния период.
С оглед подготовката за разработване на втори национален КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение на капацитета
държавите-членки докладват от началото на първия референтен период:
а) общия обем закъснения в УПВД по маршрута, които могат да бъдат отдадени на терминално и летищно аерона
вигационно обслужване;
б) допълнителното време във фазата на подготовка преди рулирането;
в) за летища с повече от 100 000 търговски движения годишно — допълнителното време за ASMA (зона за
определяне последователността на пристиганията и за регулирането им).
3.2. От началото на втория референтен период ще се изпълнява втори национален КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по
отношение на капацитета, за да се решат специфичните проблеми, свързани с капацитета на терминалите и летищата.
4.

ПОКАЗАТЕЛ ЗА РАЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ

4.1. За първия референтен период националният КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение на разходната ефективност е
националната установена таксова единица за аеронавигационно обслужване по маршрута/определената таксова
единица за аеронавигационно обслужване по маршрута на равнище ФБВП, определена, както следва:
а) показателят е резултатът от съотношението между установените разходи и прогнозата за трафика, съдържаща се в
плановете за ефективност в съответствие с член 10, параграф 3, букви a) и б);
б) показателят се посочва в национална валута и в реално изражение;
в) показателят се предоставя за всяка година от референтния период.
Освен това държавите отчитат своите разходи за терминално аеронавигационно обслужване и своите таксови единици
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1794/2006 и обосновават пред Комисията всяко отклонение от прогнозите.
4.2. От началото на втория референтен период се изпълнява втори национален КПЕ/КПЕ на равнище ФБВП по отношение
на капацитета: установената(ите) таксова(и) единица(и) за терминално аеронавигационно обслужване на национално
равнище/на равнище ФБВП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
МОДЕЛ ЗА ПЛАНОВЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
Националните планове за ефективност/плановете за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство се
основават на следната структура:
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Описание на ситуацията (обхват на плана, включени образувания, национален план или план на равнище ФБВП и
т.н.).
1.2. Описание на макроикономическия сценарий за референтния период, включително цялостни предвиждания (прогноза
за трафика, тенденция при таксовата единица и т.н.).
1.3. Описание на резултатите от консултацията със заинтересованите страни по отношение на подготовката на плана за
ефективност (основни въпроси, повдигнати от участниците, и ако е възможно, договорени компромиси).
2.

ЦЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ И/ИЛИ НА РАВНИЩЕ ФУНКЦИОНАЛЕН БЛОК
ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО

2.1. Цели за ефективност във всяка ключова област на дейността, определени, като се взима под внимание всеки ключов
показател за ефективност, за целия референтен период, с годишни стойности, които ще се използват за целите на
наблюдението и стимулирането:
а) Безопасност
— ефективност на управлението на безопасността: национални цели/цели на равнище ФБВП, както е определено в
съответствие с приложение I, раздел 2, точка 1, буква a) за всяка година от референтния период (не са
задължителни през първия референтен период),
— приложение на схемата за класификацията на степента на сериозност, предоставена от инструмента за анализ
на риска: национални цели/цели на равнище ФБВП, както е определено в съответствие с приложение I, раздел
2, точка 1, буква б) за всяка година от референтния период (стойности да/не),
— култура на справедливостта: национални цели/цели на равнище ФБВП, както са определени в съответствие с
приложение I, раздел 2, точка 1, буква в) за всяка година от референтния период (не са задължителни през
първия референтен период).
б) Капацитет
— минутите закъснение на полет в УПВД по маршрута.
в) Околна среда
— описание на националния процес за подобрение/процеса за подобрение на равнище ФБВП при съставянето на
трасета (не е задължителен през първия референтен период).
г) Разходна ефективност
— установени разходи за аеронавигационно обслужване по маршрут и терминално аеронавигационно обслужване,
определени в съответствие с разпоредбите на член 15, параграф 2, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 550/2004
и при прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1794/2006 за всяка година от референтния период,
— прогнозата за единици обслужване по маршрута за всяка година от референтния период,
— в резултат на това — установените таксови единици за референтния период,
— описание и обосновка на възвръщаемостта на собствения капитал на доставчиците на аеронавигационно
обслужване във връзка с действително възникнал риск,
— описание на инвестициите, необходими за постигане на целите за ефективност с описание на практическото им
значение във връзка с европейския Генерален план за УВД и тяхната свързаност с главните области и насоки на
развитие и промени, както е определено в него.
2.2. Описание и обяснение на съгласуваността на целите за ефективност с валидните за целия Европейски съюз цели за
ефективност.
2.3. Описание и обяснение относно прехвърлянията от годините преди референтния период.
2.4. Описание на параметрите, използвани от държавите-членки при разпределяне на риска и определяне на стимулите.
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ПРИНОСЪТ НА ВСЯКО ОТГОВОРНО ОБРАЗУВАНИЕ

3.1. Индивидуални цели за ефективност за всяко отговорно образувание.
3.2. Описание на механизмите за стимулиране, които ще бъдат прилагани към всяко образувание за насърчаване пости
гането на целите по време на референтния период.
4.

ВОЕНЕН АСПЕКТ НА ПЛАНА
Описание на гражданско-военния аспект на плана, описващо ефективността при прилагане на гъвкаво използване на
въздушното пространство (FUA) с цел увеличаване на капацитета, като се взема предвид ефективността на военната
мисия и, ако е целесъобразно, съответните показатели за ефективност и цели в съответствие с показателите и целите на
плана за ефективност.

5.

АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНИЯ ПЛАН ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

5.1. Чувствителност към външни допускания.
5.2. Сравнение с предишен план за ефективност (неприложимо за първия референтен период).
6.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
Описание на мерките, въведени от националните надзорни органи, за постигане на целите за ефективност, като:
— механизми за наблюдение с оглед гарантиране изпълнението на програми за безопасност и бизнес планове на
аеронавигационното обслужване,
— мерки за наблюдение и докладване за изпълнението на плановете за ефективност, включително как да се разреши
ситуацията, ако целите не бъдат постигнати по време на референтния период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ПРИНЦИПИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪГЛАСУВАНОСТТА МЕЖДУ ЦЕЛИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ, ВАЛИДНИ ЗА
ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ИЛИ ЦЕЛИТЕ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА РАВНИЩЕ ФУНКЦИОНАЛЕН БЛОК ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО
Комисията ще използва следните критерии за оценяване:
1. Общи критерии
а) съответствие с изискванията, свързани с подготовката и приемането на план за ефективност, и по-специално оценка
на предвидените в плана за ефективност обосновки;
б) фактологичен анализ, като се взема предвид цялостната ситуация във всяка отделна държава;
в) взаимовръзките между всичките цели за ефективност;
г) стандартите за ефективност в началото на референтния период и произтичащите възможности за по-нататъшно
усъвършенстване.
2. Безопасност
а) ефективност на управлението на безопасността: допълнителната граница както за доставчици на аеронавигационно
обслужване, така и за национални надзорни органи, използвана в плана за ефективност и оценена от Комисията,
следва да бъде равна или по-висока от резултатите на съответстващия, валиден за целия Европейски съюз показател в
края на референтния период (не е задължителен през първия референтен период);
б) прилагане на схемата за класификацията на степен на сериозност на инструмента за анализ на риска: съгласуваност
на местния ключов показател за ефективност, както е определено в приложение I, раздел 2, точка 1, буква б), с
валидния за целия Европейски съюз показател за всяка година от референтния период;
в) култура на справедливостта: нивото на националната цел за ефективност/целта за ефективност на равнище ФБВП в
края на референтния период, като се използва ключовият показател за ефективност, определен в приложение I,
раздел 2, точка 1, буква в), следва да бъде равно или по-високо от валидната за целия Европейски съюз цел, както е
определено в съответствие с приложение I, раздел 1, точка 1, буква в) (не е задължителен през първия референтен
период).
3. Околна среда
Съставяне на трасета: неприложимо през първия референтен период. През втория референтен период — оценка на
процеса на съставянето на трасета, който е използван в плана за ефективност.
4. Капацитет
Ниво на закъснения: сравнение на очакваното ниво на закъснения на УПВД по маршрута, използвано в плановете за
ефективност, с референтна стойност, предоставена от Евроконтрол посредством процеса на планиране на капацитета.
5. Разходна ефективност
а) тенденция на таксовите единици: оценява се дали се предвижда представените установени таксови единици да се
променят в съответствие с валидната за целия Европейски съюз цел за разходна ефективност и дали допринасят по
адекватен начин за постигането на споменатата по-горе цел по време на целия референтен период, както и за всяка
година поотделно;
б) ниво на определената таксова единица: сравнение на представените местни таксови единици със средната таксова
единица на държавите-членки или функционалните блокове въздушно пространство, които имат сходна оперативна
или икономическа среда, определена от Комисията;
в) възвръщаемост на собствения капитал: оценка на възвръщаемостта на собствения капитал на доставчиците на аеро
навигационно обслужване във връзка с действително възникналия риск;
г) допускания във връзка с прогнозата за трафика: сравнение на прогнозите за местните единици обслужване,
използвани в плана за ефективност, с референтна прогноза, като прогнозите за трафика на Службата за статистически
данни и прогнозиране на Евроконтрол (STATFOR);
д) икономически допускания: проверява се дали предвижданията по отношение на инфлацията, използвани в плана за
ефективност, са в съответствие с референтна прогноза като прогнозите на МВФ (Международен валутен фонд) или
Евростат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
СПИСЪК НА ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ
1.

ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ

1.1.

Спецификация на набора от данни
Националните органи предоставят за целите на прегледа на ефективността следните данни:
а) информация, която следва да съответства на ключовия показател за ефективност по отношение на безопасността,
посочен в приложение I, раздел 2, точка 1, буква a);
б) държавна програма за безопасността според изискванията на Стандарт 2.27.1 на ИКАО, приложение 11,
изменение 47-Б от 20 юли 2009 г.
Освен това националните органи гарантират, че за целите на прегледа на ефективността са на разположение следните
данни:
в) данни, използвани и изчислявани от централния орган на УПВД, както е определено в Регламент (ЕC)
№ 255/2010 относно УПВД, като планове за полети за общ въздушен трафик, съгласно правилата за полети
по прибори, действителни маршрути, данни от надзора, закъснения по маршрута и на летищата, дължащи се на
управлението на въздушното движение, изключения от мерките за управление на потоците въздушно движение,
съблюдаване на слотовете на управлението на въздушното движение, честота на използване на условни
маршрути;
г) събития, свързани с безопасността при УВД, както е определено в регулативните изисквания за безопасност на
Евроконтрол — ESARR 2, издание 3.0 — озаглавени „Отчитане и оценка на събития, свързани с безопасността,
при УВД“;
д) доклади за безопасността на националните надзорни органи, както е посочено в членове 6, 7 и 14 от Регламент
(ЕО) № 1315/2007 на Комисията (1), както и доклади на националните надзорни органи за отстраняването на
констатираните пропуски в безопасността, които са предмет на планове за коригиращи действия;
е) информация за препоръки по безопасността и коригиращи действия, предприети на основата на анализ/
разследване на свързано с УВД произшествие в съответствие с Директива 94/56/ЕО на Съвета (2) относно
разследване на произшествия и Директива 2003/42/ЕО за докладване на събития в гражданското въздухоп
лаване;
ж) информация за въведените елементи за популяризиране прилагането на културата на справедливостта;
з) данни в подкрепа на задачите, посочени в член 4, параграф 1, букви м) и н) от Регламент (ЕО) № 2150/2005 на
Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното
пространство (FUA) (3).

1.2.

Периодичност и крайни срокове за предоставяне на данни
Данните, посочени в точка 1.1, букви a), б), г), д), ж) и з), се предоставят ежегодно.
Данните, посочени в точка 1.1, букви в) и е), се предоставят ежемесечно.

2.

ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Този раздел се прилага за доставчици на аеронавигационно обслужване, които предоставят обслужване, посочено в
член 1, параграф 2. В отделни случаи националните органи могат да включат доставчици на аеронавигационно
обслужване извън ограниченията на посочения член 1, параграф 2. Те информират за това Комисията.

2.1.

Спецификация на набора от данни
Доставчиците на аеронавигационно обслужване предоставят за целите на прегледа на ефективността следните данни:
а) данните, посочени в спецификация на Евроконтрол, озаглавена „Спецификация на Евроконтрол за разкриване на
икономическа информация“, издание 2.6 от 31 декември 2008 г. с референтен номер EUROCONTROL-SPEC0117;
б) годишните доклади и частите на бизнес плановете и на годишния план, отнасящи се до ефективността, съставени
от доставчика на аеронавигационно обслужване в съответствие с приложение I, раздели 2.2 и 9 от регламента,
определящ общите изисквания;

(1) ОВ L 291, 9.11.2007 г., стр. 16.
(2) ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 14.
(3) ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 20.
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в) информация, необходима за постигане на съответствие с КПЕ по отношение на безопасността, посочен в
приложение I, раздел 2, точка 1, буква a);
г) информация за въведените елементи за насърчаване прилагането на култура на справедливостта.
2.2.

Периодичност и крайни срокове за предоставяне на данни
Данните за година (n), посочени в член 2, буква a), се предоставят ежегодно преди датата 15 юли на годината
(n + 1), с изключение на прогнозните данни, които се предоставят до датата 1 ноември на година (n + 1). Първата
референтна година (n) е 2010 г.
Данните, посочени в член 2, букви б) и в), се предоставят ежегодно.

3.

ОТ ОПЕРАТОРИ НА ЛЕТИЩА
Този раздел се прилага към оператори на летища, предоставящи услуги на летища на Общността с повече от
150 000 движения на търговски въздушен транспорт годишно, и към всички координирани летища и летища,
управлявани по график, с повече от 50 000 движения на търговски въздушен транспорт годишно. В отделни случаи
държавите-членки могат да решат да включат летища под този праг. Те информират за това Комисията.

3.1.

Определения
За целите на настоящото конкретно приложение се прилагат следните определения:
а) „идентификация на летище“ означава описанието на летището, като се използва 4-буквеният код на стандарта на
ИКАО, както е определено в документ ИКАО 7910 (120 издание, юни 2006 г.);
б) „параметри на координиране“ означава параметрите на координиране, определени в Регламент (ЕИО) № 95/93;
в) „обявен капацитет на летище“ означава параметрите на координиране, предоставени във формуляр, който описва
максималния брой слотове за единица време (блоков период), които могат да бъдат възложени от координатора.
Продължителността на блоковете може да се променя; освен това няколко блока с различна продължителност
могат да се застъпват с цел контролиране на концентрацията на полетите в рамките на определен период от
време. Използването на стойностите на обявения капацитет за целия сезон означава официално установяване на
сезонния капацитет на инфраструктурата на летището на по-ранен етап;
г) „регистрация на въздухоплавателно средство“ означава буквено-цифровите знаци, съответстващи на действителната
регистрация на въздухоплавателното средство;
д) „тип въздухоплавателно средство“ означава обозначение на типа въздухоплавателно средство (до 4 знака), както е
посочен в насоките на ИКАО;
е) „идентификатор на полет“ означава група от буквено-цифрови знаци, използвани за идентифициране на полет;
ж) „кодирано летище на заминаване“ и „кодирано летище на местоназначението“ означава кода на летището, като се
използва 4-буквеното обозначение на летището съгласно ИКАО или 3-буквеното обозначение на летището
съгласно Международна асоциация за въздушен транспорт;
з) „маркери за времето на настъпване“ на „оттегляне от изхода — отделяне от пистата — съприкосновение с пистата
— подхождане към входа“ означава следните данни, измерени с точност до минута:
— време на заминаване по разписание (начало на движението),
— действително време на началото на движението,
— действително време на излитане,
— действително време на кацане,
— време на пристигане по разписание (блокиране на движението),
— действително време на блокиране на движението;
и) „време на заминаване по разписание (начало на движението)“ означава датата и времето, когато даден полет е
планиран да напусне самолетната стоянка за заминаване;
й) „действително време на начало на движението“ означава действителните дата и време, когато въздухоплавателното
средство е освободило мястото за паркиране (чрез изтласкване или на собствен ход);
к) „действително време на излитане“ означава датата и времето, когато дадено въздухоплавателно средство се е
отделило от пистата (прибиране на колесника);
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л) „действително време на кацане“ означава действителните дата и време, когато въздухоплавателното средство е
кацнало (съприкосновение с пистата);
м) „време на пристигане по разписание (блокиране на движението)“ означава датата и времето, когато даден полет е
планиран да пристигне на самолетната стоянка за пристигане;
н) „действително време на блокиране на движението“ — действителните дата и време, когато паркиращите спирачки
зацепват върху самолетната стоянка за пристигане;
о) „правила на полета“ означава правилата, използвани при ръководене на полета. Това са „ППП“ за въздухопла
вателно средство, което лети в съответствие с правилата за полети по прибори, както са определени в приложение
2 към Чикагската конвенция, или „ПВП“ за въздухоплавателно средство, което лети в съответствие с правилата за
визуални полети, както са определени в същото приложение. Операционен въздушен трафик (ОВТ) за държавно
въздухоплавателно средство, което не следва правилата, определени в приложение 2 към Чикагската конвенция;
п) „тип полет“ означава „ППП“ за въздухоплавателно средство, което лети в съответствие с правилата за полети по
прибори, както е определено в приложение 2 към Чикагската конвенция от 1944 г. (десето издание — юли
2005 г.) или „ПВП“ за въздухоплавателно средство, което лети в съответствие с правилата за визуални полети,
както е определено в същото приложение;
р) „слот за пристигане на летище“ и „слот за заминаване от летище“ означава слот на летище, определен или за
пристигащ, или за заминаващ полет, както е определено в Регламент (ЕИО) № 95/93;
с) „обозначение на писта за пристигане“ и „обозначение на писта за заминаване“ означава обозначението по ИКАО
на пистата, използвана за излитане (напр. 10L);
т) „самолетна стоянка за пристигане“ означава обозначението на първото място за паркиране, на което въздухоплавателното средство е било паркирано при пристигане;
у) „самолетна стоянка за заминаване“ означава обозначението на последното място за паркиране, на което възду
хоплавателното средство е било паркирано преди заминаване от летището;
ф) „причини за закъснението“ означава стандартните кодове на Международната асоциация за въздушен транспорт за
закъснения, както са определени в приложение 2 към „Digest – Annual 2008 Delays to Air Transport in Europe
(ECODA)“ (1) („Закъснения във въздушния транспорт на Европа“, ежегоден сборник, 2008 г.), с посочена продъл
жителност на закъснението. Когато закъснението в даден полет е обусловено от няколко причини, се предоставя
списъкът с причините за закъсненията;
х) „информация относно отстраняване или предотвратяване на обледяването“ означава обозначение дали са
извършени действия за отстраняване или предотвратяване на обледяването и ако са извършени, къде (преди да
бъде напусната самолетната стоянка за заминаване или дистанционно след напускане на самолетната стоянка, т.e.
след началото на движението);
ц) „оперативно анулиране“ означава редовен полет, включен в разписанието за пристигане или отпътуване, за който
се прилагат следните условия:
— полетът е получил летищен слот, и
— полетът е бил потвърден от въздушния превозвач в деня преди извършването му и/или е бил включен в
ежедневния списък с графиците на полетите, изготвен от оператора на летището в деня преди извършването
му, но
— действителното кацане или излитане никога не се е случило.
3.2.

Спецификация на набора от данни

3.2.1. Операторите на координирани летища и летища, управлявани по график, предоставят следните данни:
— идентификация на летището,
— обявен капацитет на летището,
— всички параметри за координиране, които имат отношение към аеронавигационното обслужване,
— планирано ниво на качеството на обслужване (закъснение, точност и т.н.), свързано с обявения капацитет на
летището, ако има такова,
— подробно описание на показателите, които се използват за установяване на планираното ниво на качеството на
обслужване, ако има такива.
3.2.2. Операторите на летища предоставят за целите на прегледа на ефективността следните оперативни данни за всяко
кацане или излитане:
— регистрация на въздухоплавателното средство,
— тип въздухоплавателно средство,
— идентификатор на полет,
(1) https://extranet.eurocontrol.int/http:)/prisme-web.hq.corp.eurocontrol.int/ecoda/coda/public/standard_page/codarep/2008/2008DIGEST.
pdf
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— кодираното летище на заминаването и на местоназначението,
— маркери за времената на настъпване на събитията оттегляне от изхода — отделяне от пистата — съприкос
новение с пистата — подхождане към входа,
— правила на полета и вид на полета,
— летищен слот за пристигане и заминаване, когато има такъв,
— обозначение на писта за пристигане и заминаване,
— самолетна стоянка за пристигане и заминаване,
— причини за закъснението, когато има такова (само за заминаващи полети),
— информация относно отстраняване или предотвратяване на обледяването, когато има такава.
3.2.3. Операторите на летища предоставят за целите на прегледа на ефективността следните оперативни данни за всяко
оперативно анулиране:
— идентификатор на полет,
— тип въздухоплавателно средство,
— планирано летище на заминаването и на местоназначението,
— летищни слотове за заминаване и пристигане, когато е приложимо,
— причина за анулирането.
3.2.4. Операторите на летища могат да предоставят за целите на прегледа на ефективността:
— доброволни доклади за влошаване или прекъсване на аеронавигационното обслужване на дадено летище,
— доброволни доклади за събития, свързани с безопасността при аеронавигационното обслужване,
— доброволни доклади за случаи на недостиг на капацитета на терминалите,
— доброволни доклади от заседания за консултации с доставчици на аеронавигационно обслужване и държавите.
3.3.

Периодичност и крайни срокове за предоставяне на данни
Данните, посочени в точка 3.2.1, се предоставят два пъти годишно в съответствие с графика, посочен в член 6 от
Регламент (ЕИО) № 95/93.
Когато се предоставят данни, посочени в параграфи 3.2.2 и 3.2.3, те се предоставят ежемесечно, в рамките на един
месец след края на месеца, в който е извършен полетът.
Докладите, посочени в параграф 3.2.4, могат да бъдат предоставени по всяко време.

4.

ОТ КООРДИНАТОРИТЕ НА ЛЕТИЩА

4.1.

Спецификация на набора от данни
Координаторите на летища предоставят за целите на прегледа на ефективността следните данни:
Данните, посочени в член 4, параграф 8 от Регламент (ЕИО) № 95/93.

4.2.

Периодичност и крайни срокове за предоставяне на данни
Данните се предоставят два пъти в годината в съответствие с графика, посочен в член 6 от Регламент (ЕИО)
№ 95/93.

5.

ОТ ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
Този раздел се прилага към въздушни превозвачи, които извършват повече от 35 000 полета годишно в рамките на
европейското въздушно пространство, изчислени като средна стойност през последните три години.
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Определения

5.1.1. За целите на настоящото специално приложение се прилагат същите определения, както в приложение IV, точка
3.1, и в допълнение към тях:
а) „изгаряне на гориво“ означава действителното количество гориво, което е изгорено по време на полета (от врата
до врата);
б) „действително тегло на самолета на стоянка“ означава действителните метрични тонове на въздушното средство
преди запалването на двигателя.
5.2.

Спецификация на набора от данни

5.2.1. Въздушните превозвачи предоставят за целите на прегледа на ефективността следните данни за всеки полет, който са
извършили в рамките на географския обхват на настоящия регламент:
— регистрация на въздухоплавателното средство,
— идентификатор на полет,
— правила на полета и вид полет,
— кодирано летище на заминаването и на местоназначението,
— обозначение на писта за пристигане и заминаване, когато има такива,
— самолетна стоянка за пристигане и заминаване, когато има такава,
— маркери за планираните и действителните времена на настъпване на събитията оттегляне от изхода — отделяне
от пистата — съприкосновение с пистата — подхождане към входа,
— причини за закъснението,
— информация относно отстраняване или предотвратяване на обледяването, когато има такива.
5.2.2. Въздушните превозвачи предоставят за целите на прегледа на ефективността данните, посочени в приложение IV,
точка 3.2.3, за всяко оперативно анулиране в рамките на географския обхват на настоящия регламент.
5.2.3. В допълнение към данните, предоставяни според изискванията на приложение IV, част Б към Директива 2003/87 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии
на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), въздушните
превозвачи могат да предоставят на Комисията следните данни за всеки полет, който са извършили в рамките на
географския обхват на настоящия регламент:
— изгаряне на гориво,
— действително тегло на самолета на стоянка.
5.2.4. Въздушните превозвачи могат да предоставят за целите на прегледа на ефективността:
— доброволни доклади относно достъпа до въздушното пространство,
— доброволен доклад за влошаване или прекъсване на аеронавигационното обслужване на дадено летище,
— доброволни доклади за събития, свързани с безопасността, при аеронавигационното обслужване,
— доброволни доклади за случаи на недостиг на маршрутен капацитет, ограничаване на височината, на която се
изпълнява полетът, или пренасочване по нов маршрут,
— доброволни доклади от заседания за консултации с доставчици на аеронавигационно обслужване и държавите.
5.3.

Периодичност на предоставянето на данни
Данните, посочени в приложение IV, точки 5.2.1, 5.2.2 и 5.2.3, се предоставят ежемесечно.
Докладите, посочени в точка 5.2.4, могат да бъдат предоставени по всяко време.

(1) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 692/2010 НА КОМИСИЯТА
от 30 юли 2010 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
текстилни продукти в Европейския съюз, обвързващата
тарифна информация, издадена от митническите органи
на държавите-членки по отношение на класирането на
стоките в Комбинираната номенклатура и която не
отговаря на настоящия регламент, да може да бъде
използвана от притежателя за период от 60 дни
съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври
1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на
Общността (2).

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от
23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номен
клатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член
9, параграф 1, буква а) от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната
номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно
класирането на стоките, посочени в приложението към
настоящия регламент.
С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите
правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура.
Тези правила се прилагат също така и към всяка друга
номенклатура, която изцяло или частично се основава на
нея или която добавя допълнителни подраздели към нея
и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с
оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани
с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1
от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани
по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на
посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Необходимо е при спазване на мерките, които са в сила в
Европейския съюз относно системите за двоен контрол и
за предварителен и последващ надзор на вноса на

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета по Митническия
кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се
класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН,
посочен в колона 2 от същата таблица.
Член 2
В зависимост от действащите в Европейския съюз мерки за двоен
контрол и наблюдение на текстилните продукти преди и след
вноса в Европейския съюз, обвързващата тарифна информация,
издадена от митническите органи на държавите-членки, която не
съответства на настоящия регламент, може да продължи да бъде
използвана за период от 60 дни съгласно разпоредбите на член
12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 30 юли 2010 година.
За Комисията
Neelie KROES

Заместник-председател

(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране
(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1. Плътен, полукръгъл артикул с общи
приблизителни
размери
75 cm
дължина
×
45 cm
широчина,
изработен от тъкани от текстилни
материали от предени кокосови
влакна, които оформят по-голямата
част от повърхността, с гумена
основа. Артикулът е обточен с деко
ративен гумен кант. (Изтривалка)
Вж. снимка 652 (*).

5702 20 00

Класирането се определя от общите правила 1,
3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбини
раната номенклатура (ОПТ), забележка 2,
буква а) към глава 40, забележка 1 към
глава 46, забележка 1 към глава 57 и форму
лировката на кодовете по КН 5702 и
5702 20 00.
Кокосовите влакна представляват растителни
текстилни влакна, които като предени
попадат в позиция 5308 и поради това
принадлежат към раздел XI (текстилни
материали и изделия от тях) от Комбини
раната номенклатура.
Повърхността на артикула е изработена от
тъкана материя от прежда от кокосови
влакна и от гума, където кокосовите влакна
определят основната характеристика на
повърхността по смисъла на ОПТ 3, буква б),
тъй като позволява на хората да търкат или
бършат подметките на обувките си и освен
това кокосовите влакна оформят по-голямата
част от повърхността.
Тъй като текстилният материал (тъкана
материя от прежда от кокосови влакна) пред
ставлява откритата повърхност на артикула
при употребата му, настоящият артикул пред
ставлява „подова настилка от текстилен
материал“ по смисъла на забележка 1 към
глава 57.
Поради своя размер, плътност, твърдост и
здравина артикулът притежава обективните
характеристики на подова настилка от
текстилен материал (изтривалка).
Освен това текстът към позиция 5702
включва „други тъкани подови настилки от
текстилни материали“, без да се прави разгра
ничение по отношение на употребата на
изтривалките в помещения или на открито и
без да се уточнява големината.
Следователно съгласно забележка 2, буква а)
към глава 40 настоящият артикул не може да
бъде класиран в глава 40, тъй като тази глава
не включва стоки от раздел XI (текстилни
материали и изделия от тях).
Настоящият артикул не може да бъде
класиран и в глава 46, тъй като съгласно
забележка 1 към посочената глава тя не
обхваща естествени текстилни предени влакна.
Ето защо артикулът следва да бъде класиран
като подова настилка от текстилен материал в
глава 57.

2. Плътен, правоъгълен артикул с
приблизителни
размери
60 cm
дължина
×
40 cm
широчина,
изработен от кокосови влакна, които
оформят лицето. Кокосовите влакна са
прикрепени
към
субстрат
от
поли(винилхлорид), който оформя
основата. Артикулът е обточен с кант
от поли(винилхлорид). (Изтривалка)

5705 00 90

Класирането се определя от общите правила 1,
3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбини
раната номенклатура (ОПТ), забележка 2,
буква п) към глава 39, забележка 1 към
глава 57 и формулировката на кодовете по
КН 5705 и 5705 00 90.

Вж. снимка 653 (*).

Кокосовите влакна представляват растителни
текстилни влакна по смисъла на позиция
5305 и поради това принадлежат към раздел
XI (текстилни материали и изделия от тях) от
Комбинираната номенклатура.
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(3)

Повърхността на артикула е изработена от
кокосови влакна и поли(винилхлорид),
където
кокосовите
влакна
определят
основната характеристика на повърхността по
смисъла на ОПТ 3, буква б), тъй като това
позволява на хората да търкат или бършат
подметките на обувките си.
Тъй като текстилният материал (кокосовите
влакна) представлява откритата повърхност
на артикула при употребата му, настоящият
артикул представлява „подова настилка от
текстилен материал“ по смисъла на забележка
1 към глава 57.
Поради своя размер, плътност, твърдост и
здравина артикулът притежава обективните
характеристики на подова настилка от
текстилен материал (изтривалка).
Освен това позиция 5705 включва килими и
подови настилки от текстилни материали, без
да се прави разграничение по отношение на
употребата на изтривалките в помещения или
на открито и без да се уточнява големината
(вж. също така обяснителните бележки към ХС
към позиция 5705, първа алинея). Посочената
позиция включва килимен текстил, при който
използваната повърхност е прикрепена или
към субстрат, или директно към лепило,
което оформя субстрата (виж също така обяс
нителните бележки към ХС към позиция
5705, втора алинея, точка 1).
Следователно съгласно забележка 2, буква п)
към глава 39 настоящият артикул не може да
бъде класифициран в глава 39, тъй като тази
глава не включва стоки от раздел XI
(текстилни материали и изделия от тях).
Ето защо артикулът следва да бъде класиран
като подова настилка от текстилен материал в
глава 57.
(*) Снимката е само за информация.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 693/2010 НА КОМИСИЯТА
от 2 август 2010 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
като има предвид, че:

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от много
странните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007
посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани
стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите,
посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от
Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението
към настоящия регламент.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от
21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане
на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО)
№ 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зелен
чуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 3 август 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 август 2010 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Кодове на трети страни

(1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK
TR
ZZ

27,7
50,2
39,0

0707 00 05

TR
ZZ

105,8
105,8

0709 90 70

TR
ZZ

110,0
110,0

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

117,4
81,1
103,0
100,5

0806 10 10

CL
EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

134,6
129,8
126,4
157,0
150,5
98,7
132,8

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,7
76,0
103,0
87,3
101,5
98,3
112,9
104,3
95,9

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

74,3
178,9
93,7
105,5
113,1

0809 20 95

TR
ZZ

223,1
223,1

0809 30

TR
ZZ

162,4
162,4

0809 40 05

BA
IL
XS
ZZ

62,1
162,3
70,3
98,2

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 694/2010 НА КОМИСИЯТА
от 2 август 2010 година
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна
година
някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от
Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени
и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) №
689/2010 на Комисията (4).

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(2)

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 година за установяване на обща организация
на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби
за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

Данните, с които Комисията разполага понастоящем,
предполагат изменение на посочения размер в съот
ветствие с правилата и процедурите, предвидени в
Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от
30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети
страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,
параграф 2, втора алинея, второ изречение,

Член 1
Представителните цени и допълнителните вносни мита,
приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент
(ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009,
за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в прило
жението към настоящия регламент.

като има предвид, че:
(1)

Член 2

Размерът на представителните цени и допълнителните
вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и

Настоящият регламент влиза в сила на 3 август 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 2 август 2010 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3) ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.
(4) ОВ L 199, 31.7.2010 г., стр. 21.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и
продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 3 август 2010 година
(EUR)
Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg
нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

(1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

45,04

3,96

1701 99 10 (2)

45,04

0,83

(2)

45,04

0,83

1702 90 95 (3)

0,45

0,24

1701 11 90

1701 99 90

Размер на допълнителното мито за 100 kg
нето от съответния продукт

(1) Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
(2) Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
(3) Определяне за 1 % съдържание на захароза.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 26 юли 2010 година
за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност
(2010/427/ЕС)
представител и в неговото качество на заместник-пред
седател на Комисията за изпълнение на задълженията
му в рамките на Комисията, свързани с отговорностите,
които са ѝ предоставени в областта на външните
отношения, и с координирането на другите аспекти на
външната дейност на Съюза, без да се засягат обичайните
задачи на службите на Комисията.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 27, параграф 3 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност („върховния представител“),

(4)

В своя принос към програмите на Съюза за външно
сътрудничество ЕСВД следва да се стреми да осигури, че
програмите изпълняват целите на външната дейност, както
е посочено в член 21 ДЕС, по-специално в параграф 2,
буква г) от него, и че зачитат целите на политиката за
развитие на Съюза в съответствие с член 208 от Договора
за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“). Във
връзка с това ЕСВД следва също така да насърчава изпъл
нението на целите на Европейския консенсус за
развитие (1) и на Европейския консенсус относно хумани
тарната помощ (2).

(5)

В съответствие с Договора от Лисабон за изпълнението на
неговите разпоредби ЕСВД трябва да започне да
функционира възможно най-бързо след влизането в сила
на посочения договор.

(6)

Европейският парламент ще участва пълноценно във
външната дейност на Съюза, включително като
осъществява функции по политически контрол, както е
предвидено в член 14, параграф 1 ДЕС, и по законо
дателни и бюджетни въпроси, както е установено в Дого
ворите. Освен това, в съответствие с член 36 ДЕС,
върховният представител ще се консултира редовно с
Европейския парламент по главните аспекти и основните
решения в областта на ОВППС и ще гарантира, че
възгледите на Европейския парламент надлежно са взети
предвид. ЕСВД ще подпомага върховния представител по
тези въпроси. Следва да се предвидят специални
разпоредби за достъпа на членове на Европейския
парламент до класифицирани документи и информация
в областта на ОВППС. До приемането на такива
разпоредби се прилагат съществуващите разпоредби
съгласно Междуинституционалното споразумение от

като взе предвид становището на Европейския парламент,
като взе предвид одобрението на Европейската комисия,
като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящото решение е да се определят органи
зацията и функционирането на Европейската служба за
външна дейност („ЕСВД“) — функционално независим
орган на Съюза под ръководството на върховния пред
ставител, създаден съгласно член 27, параграф 3 от
Договора за Европейския съюз („ДЕС“), изменен с
Договора от Лисабон. Настоящото решение, и поспециално позоваването на „върховния представител“, ще
се тълкува в съответствие с различните му функции
съгласно член 18 ДЕС.

(2)

В съответствие с член 21, параграф 3, втора алинея ДЕС
Съюзът ще следи за съгласуваността между различните
области на външната си дейност, както и между тези
области и другите си политики. Съветът и Комисията,
подпомагани от върховния представител, ще осигуряват
тази съгласуваност и ще си сътрудничат за тази цел.

(3)

ЕСВД ще подпомага върховния представител, който също
така е заместник-председател на Комисията и председател
на Съвета по външни работи, при изпълнението на
неговите функции по провеждане на общата външна
политика и политика на сигурност на Съюза („ОВППС“)
и осигуряване на съгласуваност на външната дейност на
Съюза, както е посочено по-конкретно в членове 18 и 27
ДЕС. ЕСВД ще подкрепя върховния представител в
неговото качество на председател на Съвета по външни
работи, без да се засягат обичайните задачи на генералния
секретариат на Съвета. ЕСВД ще подкрепя върховния

(1) ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(2) Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Към
постигането на европейски консенсус относно хуманитарната помощ
(COM/2007/0317 final). Все още непубликувано в Официален
вестник.

3.8.2010 г.
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20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и
Съвета относно достъпа на Европейския парламент до
чувствителна информация на Съвета в областта на
политика за сигурност и отбрана (1).
(7)

Върховният представител или негов представител следва
да упражнява правомощията, предвидени в съответните
актове за създаването на Европейската агенция по
отбрана (2), Сателитния център на Европейския съюз (3),
Европейския институт за изследване на сигурността (4) и
Европейския колеж по сигурност и отбрана (5). ЕСВД
следва да предоставя на тези образувания подкрепата,
която понастоящем им предоставя генералният секре
тариат на Съвета.

(8)

Следва да се приемат разпоредби относно персонала на
ЕСВД и неговото набиране, когато такива разпоредби са
необходими за определянето на организацията и функцио
нирането на ЕСВД. Успоредно с това, в съответствие с
член 336 ДФЕС, следва да се направят необходимите
изменения на Правилника за длъжностните лица на Евро
пейските общности („Правилник за длъжностните лица“) и
на Условията за работа на другите служители на
Общностите (6) („Условията за работа“), без да се засяга
член 298 ДФЕС. По въпроси, свързани с нейния
персонал, ЕСВД следва да се третира като институция
по смисъла на Правилника за длъжностните лица и
Условията за работа. Върховният представител ще бъде
органът по назначаване както на длъжностните лица, за
които се прилага Правилникът за длъжностните лица,
така и на служителите, за които се прилагат Условията
за работа. Броят на длъжностните лица и на другите
служители на ЕСВД ще се определя всяка година като
част от бюджетната процедура и ще се отразява в
щатното разписание.

(9)

При изпълнение на задълженията си и в поведението си
персоналът на ЕСВД следва да се ръководи единствено от
интереса на Съюза.

(10)

Набирането на персонал следва да се основава на заслуги,
като осигурява адекватно географско равновесие и
равновесие между половете. Персоналът на ЕСВД следва
да включва значимо присъствие на граждани от всички
държави-членки. Предвиденият за 2013 г. преглед следва
да обхваща и този въпрос, включително, ако е подходящо,
предложения за допълнителни конкретни мерки за кори
гиране на евентуалните неравновесия.

(1) ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 1.
(2) Съвместно действие 2004/551/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 г.
за създаването на Европейска агенция по отбрана (ОВ L 245,
17.7.2004 г., стр. 17).
(3) Съвместно действие 2001/555/ОВППС на Съвета от 20 юли 2001 г.
за създаването на Сателитен център на Европейския съюз (ОВ L 200,
25.7.2001 г., стр. 5).
(4) Съвместно действие 2001/554/ОВППС на Съвета от 20 юли 2001 г.
за създаване на Европейски институт за изследване на сигурността (ОВ
L 200, 25.7.2001 г., стр. 1).
(5) Съвместно действие 2008/550/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 г.
за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО)
(ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 20).
(6) Регламент № 31(ЕИО), 11(ЕОАЕ), установяващ Правилника за длъж
ностните лица и Условията за работа на другите служители на Евро
пейската икономическа общност и на Европейската общност за
атомна енергия (ОВ 45, 14.6.1962 г., стр. 1387/62).
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(11)

В съответствие с член 27, параграф 3 ДЕС ЕСВД ще
включва длъжностни лица от генералния секретариат на
Съвета и от Комисията, както и персонал от дипломати
ческите служби на държавите-членки. За тази цел съот
ветните отдели и функции в генералния секретариат на
Съвета и в Комисията ще се прехвърлят към ЕСВД заедно
с длъжностните лица и срочно наетите служители,
заемащи длъжност в тези отдели или изпълняващи
такива функции. Преди 1 юли 2013 г. ЕСВД ще
назначава предимно длъжностни лица от генералния
секретариат на Съвета и от Комисията, както и персонал
от дипломатическите служби на държавите-членки. След
тази дата всички длъжностни лица и други служители на
Европейския съюз следва да могат да се кандидатират за
свободните позиции в ЕСВД.

(12)

В отделни случаи ЕСВД може да прибягва до използването
на специализирани командировани национални експерти
(„КНЕ“), които ще бъдат под ръководството на върховния
представител. КНЕ, които заемат длъжност в ЕСВД, няма
да бъдат причислявани към квотата от една трета от целия
персонал на ЕСДВ на ниво администратори („AD“), която
персоналът от държавите-членки следва да представлява,
когато ЕСДВ ще е достигнала пълния си капацитет.
Прехвърлянето им в хода на създаване на ЕСВД няма да
става автоматично и ще зависи от съгласието на органите
на държавите-членки на произход. До датата на изтичане
на договора на КНЕ, прехвърлен в ЕСВД съгласно член 7,
съответната длъжност ще се изменя в длъжност на срочно
нает служител, когато изпълняваната от КНЕ функция
отговаря на функция, обикновено изпълнявана от
персонал на ниво AD, при положение че необходимата
длъжност е налична съгласно щатното разпределение.

(13)

Комисията и ЕСВД ще договорят подробните условия,
свързани с даването на указания от Комисията на деле
гациите. Те следва да предвиждат по-специално, че когато
Комисията дава указания на делегациите, тя едновременно
с това представя копие от тях на ръководителя на деле
гацията и на централната администрация на ЕСВД.

(14)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от
25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на Европейските
общности (7) („Финансовия регламент“), следва да бъде
изменен с оглед включването на ЕСВД в член 1 от него,
с отделен раздел в бюджета на Съюза. Както и при
другите институции, в съответствие с приложимите
правила, част от годишния доклад на Сметната палата
ще бъде също така посветен и на ЕСВД, а ЕСВД ще пре
доставя отговор на тези доклади. ЕСВД ще подлежи на
процедурите относно освобождаването от отговорност,
както е предвидено в член 319 ДФЕС и в
членове 145—147 от Финансовия регламент. Върховният
представител ще осигурява на Европейския парламент
цялата необходима подкрепа за упражняване на право
мощието на Европейския парламент като орган по осво
бождаването от отговорност. Изпълнението на опера
тивния бюджет ще бъде отговорност на Комисията в съот
ветствие с член 317 ДФЕС. Решенията, които имат

(7) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
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финансови последици, ще отчитат по-специално отговор
ностите, установени в дял IV от Финансовия регламент,
особено членове 64—68 от него по отношение на отго
ворността на финансовите участници и член 75 от него по
отношение на разходните операции.
(15)

Създаването на ЕСВД следва да се ръководи от принципа
на ефективност от гледна точка на разходите и да се
стреми към бюджетен неутралитет. За тази цел ще
трябва да се използват преходни разпоредби и постепенно
изграждане на капацитет. Следва да се избягва излишното
дублиране на задачи, функции и ресурси с други
структури. Следва да се използват всички възможности
за оптимизиране.

3.8.2010 г.

секретариат на Съвета и от Комисията, с необходимата правос
пособност, за да изпълнява задачите си и да постига целите си.
3.
ЕСВД се намира под ръководството на върховния пред
ставител на Съюза по въпросите на външните работи и поли
тиката на сигурност („върховен представител“).
4.
ЕСВД се състои от централна администрация и от деле
гациите на Съюза в трети държави и международни организации.
Член 2
Задачи

Освен това ще бъдат необходими редица допълнителни
длъжности за временно наети служители от държавитечленки, които ще следва да се финансират в рамките на
действащата многогодишна финансова рамка.
(16)

Следва да се установят правила, обхващащи дейностите на
ЕСВД и нейния персонал по отношение на сигурността,
защитата на класифицираната информация и прозрач
ността.

(17)

Напомня се, че Протоколът за привилегиите и имуни
тетите на Европейския съюз ще се прилага за ЕСВД,
нейните длъжностни лица и служители, за които ще се
прилага или Правилникът за длъжностните лица, или
Условията за работа.

(18)

Европейският съюз и Европейската общност за атомна
енергия продължават да използват единна институ
ционална рамка. Ето защо е от съществено значение да
се осигури съгласуваност във външните отношения на
двете и да се позволи на делегациите на Съюза да
поемат представителството на Европейската общност за
атомна енергия в трети държави и международни орга
низации.

(19)

До средата на 2013 г. върховният представител следва на
направи преглед на организацията и функционирането на
ЕСВД, при необходимост придружен от предложения за
преразглеждане на настоящото решение. Подобно прераз
глеждане следва да бъде прието не по-късно от началото
на 2014 г.,

1.
ЕСВД подпомага върховния представител при изпълнението
на неговите функции, както е посочено по-конкретно в
членове 18 и 27 ДЕС:
— при изпълнението на неговите функции по провеждане на
общата външна политика и политика на сигурност на Евро
пейския съюз („ОВППС“), включително общата политика за
сигурност и отбрана (ОПСО), да допринесе с предложенията
си за разработването на тази политика, която той изпълнява
съгласно възложения му от Съвета мандат, и да осигурява
съгласуваност на външната дейност на Съюза,
— в неговото качество на председател на Съвета по външни
работи, без да се засягат обичайните задачи на генералния
секретариат на Съвета,
— в неговото качество на заместник-председател на Комисията
за изпълнение в рамките на Комисията на отговорностите,
които са ѝ предоставени в областта на външните
отношения и за координиране на другите аспекти на
външната дейност на Съюза, без да се засягат обичайните
задачи на службите на Комисията.
2.
ЕСВД подпомага председателя на Европейския съвет, пред
седателя на Комисията и Комисията при упражняването на съот
ветните им функции в областта на външните отношения.
Член 3
Сътрудничество

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Естество и приложно поле
1.
С настоящото решение се определят организацията и
функционирането на Европейската служба за външна дейност
(„ЕСВД“).
2.
ЕСВД, чиято централа е в Брюксел, е функционално
независим орган на Европейския съюз, отделен от генералния

1.
ЕСВД подпомага и сътрудничи с дипломатическите служби
на държавите-членки, както и с генералния секретариат на
Съвета и службите на Комисията, за да осигури съгласуваност
както между различните области на външната дейност на Съюза,
така и между тези области и другите политики на Съюза.
2.
При упражняване на съответните им функции ЕСВД и
службите на Комисията провеждат взаимни консултации по
всички въпроси, свързани с външната дейност на Съюза, с
изключение на въпросите, обхванати от ОПСО. ЕСВД участва в
подготвителната работа и в процедурите, свързани с подготвянето
от Комисията на актове в тази област.

3.8.2010 г.
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Настоящият параграф се изпълнява в съответствие с дял V,
глава I ДЕС и член 205 ДФЕС.
3.
ЕСВД може да установява договорености на равнище
служби със съответните служби на генералния секретариат на
Съвета, на Комисията или други звена или междуинститу
ционални органи на Съюза.
4.
ЕСВД оказва необходимата подкрепа и сътрудничество на
другите институции и органи на Съюза, по-специално на Евро
пейския парламент. ЕСВД може също да получава подкрепа и
сътрудничество от тези институции и органи, включително
агенции, когато е подходящо. Вътрешният одитор на ЕСВД ще
сътрудничи с вътрешния одитор на Комисията с цел да се
осигури съгласувана политика на одит, по-специално по
отношение на отговорността на Комисията за оперативните
разходи. Освен това ЕСВД си сътрудничи с Европейската
служба за борба с измамите („OLAF“) в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1073/1999 (1). По-специално ЕСВД приема
без забавяне изискваното съгласно посочения регламент
решение относно реда и условията за вътрешни разследвания.
Както е предвидено в посочения регламент, както държавитечленки, в съответствие с националните си разпоредби, така и
институциите оказват необходимата помощ на служителите на
OLAF за улесняване изпълнението на техните задачи.

L 201/33

ветствие с обичайните правила за набиране на персонал
върховният представител назначава генерален директор
по въпросите, свързани с бюджета и администрацията,
който работи под ръководството на върховния пред
ставител. Генералният директор отговаря пред
върховния представител за административното и
вътрешното бюджетно управление на ЕСВД. Той спазва
бюджетните редове и административните правила, които
са приложими в частта на раздел III от бюджета на
Съюза, който попада в раздел 5 от многогодишната
финансова рамка,
— дирекцията за управление и планиране при кризи,
способностите за планиране и провеждане на граждански
операции, военния персонал на Европейския съюз и
Ситуационния център на Европейския съюз, които се
намират под прякото ръководство и отговорност на
върховния представител и които го подпомагат в
задачите му по провеждане на ОВППС на Съюза в съот
ветствие с разпоредбите на Договора, при зачитане на
другите области на компетентност на Съюза, в съот
ветствие с член 40 ДЕС.
Зачитат се спецификите на тези структури, както и особеностите
на техните функции, наемането и статута на персонала.

Член 4
Централна администрация на ЕСДВ
1.
ЕСВД се управлява от изпълнителен генерален секретар,
който ще работи под ръководството на върховния представител.
Изпълнителният генерален секретар предприема всички необ
ходими мерки за осигуряване на безпрепятственото функцио
ниране на ЕСВД, включително нейното административно и
бюджетно управление. Изпълнителният генерален секретар
осигурява ефективна координация между всички отдели в
централната администрация, както и с делегациите на Съюза.
2.
Изпълнителният генерален секретар се подпомага от двама
заместник генерални секретари.
3.
Централната администрация на ЕСВД е организирана в
генерални дирекции.

Осигурява се пълна координация между всички структури на
ЕСВД.
б) Централната администрация на ЕСВД включва също така:
— отдел за планиране на стратегическата политика,
— правен отдел под административното ръководство на
изпълнителния генерален секретар, който работи в
тясно сътрудничество с правните служби на Съвета и
на Комисията,
— отдели
за
междуинституционални
отношения,
информация и публична дипломация, вътрешен одит и
проверки, както и за защита на личните данни.

а) По-специално тя включва:
— няколко генерални дирекции, които се състоят от отдели
по географски признак, обхващащи всички държави и
региони в света, както и многостранни и тематични
отдели. Тези отдели осъществяват координация, когато е
необходимо, с генералния секретариат на Съвета и със
съответните служби на Комисията,
— генерална дирекция по въпроси, свързани с админист
рацията, набирането на персонал, бюджета, сигурността
и комуникационната и информационна система, която
генерална дирекция работи в рамките на ЕСВД и се
управлява от изпълнителния генерален секретар. В съот
(1) Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Евро
пейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136,
31.5.1999 г., стр. 1).

4.
Върховният представител определя председателите на
подготвителните органи на Съвета, които се председателстват от
представител на върховния представител, включително пред
седателя на Комитета по политика и сигурност, в съответствие
с подробните правила, уредени в приложение II към Решение
2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване
на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет
относно председателството на Съвета и относно председател
ството на подготвителните органи на Съвета (2).
5.
Върховният представител и ЕСВД се подпомагат, когато е
необходимо, от генералния секретариат на Съвета и съответните
отдели на Комисията. За тази цел ЕСВД, генералният секретариат
на Съвета и съответните отдели на Комисията могат да уста
новяват договорености на равнище служби.
(2) ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 28.

L 201/34
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Член 5
Делегации на Съюза
1.
Решението за откриване или закриване на делегация се
приема от върховния представител в съгласие със Съвета и
Комисията.

2.
Всяка делегация на Съюза се намира под ръководството на
ръководителя на делегацията.

Всички членове на персонала на делегацията, независимо от
техния статут, и всички дейности на делегацията се намират
под ръководството на ръководителя на делегацията. Той
отговаря пред върховния представител за цялостното управление
на дейността на делегацията и за осигуряването на координация
на всички дейности на Съюза.

Персоналът на делегациите включва персонала на ЕСВД и, когато
е подходящо във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза и
на тези от политиките на Съюза, които не попадат в областта на
компетентност на ЕСВД, персонала на Комисията.

3.8.2010 г.

7.
В контактите си с международните организации или
третите държави, към които са акредитирани, делегациите на
Съюза разполагат с капацитет да отговорят на нуждите на
други институции на Съюза, по-специално Европейския
парламент.

8.
Ръководителят на делегацията има правото да представлява
Съюза в държавата, в която е акредитирана делегацията, поспециално при сключване на договори или като страна в
съдебно производство.

9.
Делегациите на Съюза работят в тясно сътрудничество и
обменят информация с дипломатическите служби на държавитечленки.

10.
По искане на държавите-членки и в съответствие с
член 35, трета алинея ДЕС делегациите на Съюза подпомагат
държавите-членки в дипломатическите им отношения и в
ролята им за предоставяне на консулска защита на гражданите
на Съюза в трети държави, без това да има отражение върху
ресурсите.

3.
Ръководителят на делегацията получава указания от
върховния представител и ЕСВД и носи отговорност за тяхното
изпълнение.

Персонал

В областите, в които Комисията упражнява правомощията, пре
доставени ѝ по силата на Договорите, тя може, в съответствие с
член 221, параграф 2 ДФЕС, също да дава указания на деле
гациите, които се изпълняват под цялостната отговорност на
ръководителя на делегацията.

1.
Настоящият член, с изключение на параграф 3, се прилага,
без да се засягат Правилникът за длъжностните лица на Евро
пейските общности („Правилникът за длъжностните лица“) и
Условията за работа на другите служители на Общностите
(„Условията за работа“), включително измененията на тези
правила, в съответствие с член 336 ДФЕС, с оглед на тяхното
адаптиране към потребностите на ЕСВД.

4.
Ръководителят на делегацията усвоява оперативните
бюджетни кредити във връзка с проекти на Съюза в съответната
трета държава, в която са вторично делегирани от Комисията, в
съответствие с Финансовия регламент.

2.
ЕСВД се състои от длъжностни лица и други служители на
Европейския съюз, включително служители от дипломатическите
служби на държавите-членки, назначени като срочно наети
служители.

5.
Функционирането на всяка делегация се оценява
периодично от изпълнителния генерален секретар на ЕСВД;
оценката включва финансов и административен одит. За тази
цел изпълнителният генерален секретар на ЕСВД може да
поиска подпомагане от съответните отдели на Комисията. В
допълнение към вътрешните мерки на ЕСВД OLAF упражнява
правомощията си, по-конкретно като прилага мерки за борба с
измамите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1073/1999.

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа се
прилагат към този персонал.

6.
Върховният представител влиза в необходимите догово
рености със съответната приемаща страна, международна орга
низация или трета държава. По-специално върховният пред
ставител предприема необходимите мерки, за да се гарантира,
че приемащите държави предоставят на делегациите на Съюза,
на техния персонал и тяхната собственост привилегии и
имунитети, съответстващи на посочените във Виенската
конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г.

Върховният представител приема правила, съответстващи на уста
новените в Решение 2003/479/ЕО на Съвета от 16 юни 2003 г.
относно правилата, приложими за националните експерти и
военния персонал, командирован в генералния секретариат на
Съвета (1), съгласно които КНЕ са на разположение на ЕСВД с
цел предоставяне на специализиран експертен опит.

Член 6

3.
Ако е необходимо, в конкретни случаи ЕСВД може да
използва ограничен брой специализирани командировани
национални експерти („КНЕ“).

(1) (ОВ L 160, 28.6.2003 г., стр. 72.).
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4.
При изпълнение на задълженията си и в поведението си
членовете на персонала на ЕСВД се ръководят единствено от
интересите на Съюза. Без да се засягат член 2, параграф 1,
трето тире, член 2, параграф 2 и член 5, параграф 3, те не
търсят, нито приемат указания от никое правителство, орган,
организация или лице извън ЕСВД и от никоя служба или
лице, с изключение на върховния представител. В съответствие
с член 11, втора алинея от Правилника за длъжностните лица
персоналът на ЕСВД не приема заплащане от какъвто и да било
вид от други източници, различни от ЕСВД.

5.
Правомощията, предоставени на назначаващия орган
съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, опра
вомощен да сключва договори съгласно Условията за работа, се
поверяват на върховния представител, който може да ги делегира
в рамките на ЕСВД.

6.
Набирането на персонал в ЕСВД се основава на заслуги,
като същевременно осигурява адекватно географско равновесие и
равновесие между половете. Персоналът на ЕСВД включва
значимо присъствие на граждани от всички държави-членки.
Прегледът, предвиден в член 13, параграф 3, обхваща също
така, по целесъобразност, предложения за допълнителни
конкретни мерки за коригиране на възможни неравновесия.

7.
Длъжностните лица на Съюза и срочно наетите служители
от дипломатическите служби на държавите-членки имат еднакви
права и задължения и се третират еднакво, по-специално по
отношение на допустимостта им да заемат всички длъжности
при равностойни условия. Не се прави разграничение между
срочно наетите служители от националните дипломатически
служби и длъжностните лица на Съюза по отношение на
разпределянето на задълженията във всички области на
дейностите и политиките, изпълнявани от ЕСВД. В съответствие
с разпоредбите на Финансовия регламент държавите-членки
подпомагат Съюза в изпълнението на финансовите задължения
на срочно наети служители на ЕСВД, идващи от дипломати
ческите служби на държавите-членки, произтичащи от отговор
ностите по член 66 от Финансовия регламент.

8.
Върховният представител установява процедури за подбор
на персонала на ЕСВД, които се организират при прозрачност
въз основа на заслуги, с цел да се осигурят услугите на персонал
с най-високо ниво на компетентност, ефикасност и почтеност,
като същевременно се осигури адекватно географско равновесие
и равновесие между половете, както и значимо присъствие на
граждани на всички държави-членки в ЕСВД. Представители на
държавите-членки, генералният секретариат на Съвета и
Комисията участват в процедурата за набиране на персонал за
свободни длъжности в ЕСВД.

9.
Когато ЕСВД достигне пълния си капацитет, персоналът от
държавите-членки, посочен в параграф 2, първа алинея, следва
да представлява най-малко една трета от целия персонал на
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ЕСВД на ниво AD. По същия начин безсрочно наетите длъж
ностни лица на Съюза следва да представляват поне 60 % от
целия персонал на ЕСВД на ниво AD, включително служители
от дипломатическите служби на държавите-членки, които са
станали безсрочно наети длъжностни лица на Съюза, в съот
ветствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица.
Всяка година върховният представител представя на Европейския
парламент и на Съвета доклад относно заемането на длъжности в
ЕСВД.

10.
Върховният представител определя правилата относно
мобилността, за да се гарантира, че персоналът на ЕСВД може
да се възползва от висока степен на мобилност. По отношение на
персонала, посочен в член 4, параграф 3, буква а), трето тире, се
прилагат конкретни и подробни правила. По принцип целият
персонал на ЕСВД периодично е на служба в делегациите на
Съюза. Върховният представител създава правила за тази цел.

11.
В съответствие с приложимите разпоредби на нацио
налното си право всяка държава-членка предоставя на своите
длъжностни лица, които са станали срочно наети служители в
ЕСВД, гаранция за незабавно възстановяване на предишната им
длъжност в края на службата им в ЕСВД. В съответствие с
разпоредбите на член 50б от Условията за работа прослуженото
време не надхвърля осем години, освен ако не е удължено за
максималния срок от две години при извънредни обстоятелства и
в интерес на службата.

Длъжностните лица на Съюза на служба в ЕСВД имат право да
кандидатстват за длъжности в институцията, която първоначално
ги е наела, при същите условия, както и вътрешните кандидати.

12.
Предприемат се мерки за предоставяне на персонала на
ЕСВД на необходимото общо обучение, което се основава поспециално на съществуващите практики и структури на
национално равнище и на равнище Съюз. Върховният пред
ставител предприема подходящи мерки за тази цел в срок една
година след влизането в сила на настоящото решение.

Член 7
Преходни разпоредби относно персонала
1.
Съответните отдели и функции в генералния секретариат на
Съвета и в Комисията, изброени в приложението, се прехвърлят
към ЕСВД. Длъжностните лица и срочно наетите служители,
заемащи длъжност в отделите или изпълняващи функциите,
които са посочени в приложението, се прехвърлят към ЕСВД.
Това се прилага mutatis mutandis за договорно наетите и
местни служители, назначени в тези отдели и за тези функции.
КНЕ в тези отдели или на тези функции също се прехвърлят към
ЕСВД със съгласието на органите на държавата-членка на
произход.

Тези прехвърляния пораждат действие на 1 януари 2011 г.
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В съответствие с Правилника за длъжностните лица при прехвър
лянето към ЕСВД върховният представител назначава всяко
длъжностно лице на длъжност в неговата функционална група,
която отговаря на степента на длъжностното лице.

3.8.2010 г.

ЕСВД сътрудничи пълноценно с институциите, които участват в
процедурата по освобождаване от отговорност, и осигурява, ако е
подходящо, необходимата допълнителна информация, вклю
чително като присъства на заседанията на съответните органи.
Член 9

2.
Процедурите за набиране на персонал за длъжности,
прехвърлени към ЕСВД, които са в ход към датата на влизане
в сила на настоящото решение, остават в сила: те продължават и
приключват под ръководството на върховния представител в
съответствие със съответните обявления за свободни длъжности
и приложимите правила на Правилника за длъжностните лица и
Условията за работа.

Член 8
Бюджет
1.
Функцията на разпоредител с бюджетни кредити за
раздела относно ЕСВД от общия бюджет на Европейския съюз
се делегира в съответствие с член 59 от Финансовия регламент.
Върховният представител приема вътрешните правила за управ
лението на административните бюджетни редове. Оперативните
разходи остават в раздела на бюджета относно Комисията.

Инструменти и изготвяне на програми в областта на
външната дейност
1.
Комисията отговаря за управлението на програмите на
Съюза за външно сътрудничество, без да се засягат съответните
роли на Комисията и на ЕСВД в изготвянето на програми, както
е посочено в следващите параграфи.
2.
Върховният представител осигурява цялостната поли
тическа координация на външната дейност на Съюза, като
гарантира единството, последователността и ефективността на
външната дейност на Съюза, по-специално чрез инструментите
за външна помощ:
— Инструмента за сътрудничество за развитие (1),
— Европейския фонд за развитие (2),
— Европейския инструмент за демокрация и права на човека (3),

2.
ЕСВД упражнява своите правомощия в съответствие с
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Евро
пейския съюз, в рамките на отпуснатите ѝ бюджетни кредити.

— Европейския инструмент за съседство и партньорство (4),

3.
При съставянето на предварителен разчет на админист
ративните разходи на ЕСВД върховният представител ще
провежда консултации съответно с комисаря, който отговаря за
политиката на развитие, и комисаря, който отговаря за поли
тиката за съседство, по отношение на техните отговорности.

— Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената
безопасност (6),

4.
В съответствие с член 314, параграф 1 ДФЕС ЕСВД съставя
предварителен разчет на разходите си за следващата финансова
година. Комисията консолидира тези разчети в проектобюджет,
който може да съдържа различаващи се прогнози. Комисията
може да внася изменения в проектобюджета съгласно пред
виденото в член 314, параграф 2 ДФЕС.

5.
С оглед да осигури бюджетна прозрачност в областта на
външната дейност на Съюза Комисията предава на бюджетния
орган, заедно с проекта на общия бюджет на Европейския съюз,
работен документ, който изчерпателно представя всички разходи,
свързани с външната дейност на Съюза.

6.
ЕСВД се подчинява на процедурите относно освобожда
ването от отговорност, предвидени в член 319 ДФЕС и в
членове 145—147 от Финансовия регламент. В този контекст

— Инструмента за сътрудничество с индустриализираните
държави (5),

— Инструмента за стабилност по отношение на помощта, пред
видена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1717/2006 (7).
(1) Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за
сътрудничество за развитие (ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41).
(2) Регламент № 5 на Съвета, установяващ правилата относно покани за
и прехвърляне на финансови вноски, бюджетни договорености и
управление на средствата на Фонда за развитие за отвъдморските
страни и територии (ОВ 33, 31.12.1958 г., стр. 681/58.)
(3) Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за
насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (ОВ
L 386, 29.12.2006 г., стр. 1).
4
( ) Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно
установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство
(ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 382/2001 на Съвета от 26 февруари 2001 г.
относно изпълнението на проекти, които насърчават сътрудни
чеството и търговските отношения между Европейския съюз и индус
триализираните държави от Северна Америка, Далечния изток и
Австралия (ОВ L 57, 27.2.2001 г., стр. 10).
(6) Регламент (Евратом) № 300/2007 на Съвета от 19 февруари 2007 г.
за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената
безопасност (ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 15 ноември 2006 г. за установяване на Инструмент за стабилност
(ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1).

3.8.2010 г.
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3.
По-специално ЕСВД допринася за програмния и управлен
ческия цикъл за инструментите, посочени в параграф 2, въз
основа на целите на политиката, уредени в тези инструменти.
ЕСВД носи отговорност за изготвянето на следните решения на
Комисията във връзка със стратегическите многогодишни мерки в
рамките на програмния цикъл:

i) отпуснати средства по държави, за да се определи общият
финансов пакет за всеки регион, в зависимост от примерната
разбивка в рамките на многогодишната финансова рамка. Във
всеки регион част от финансирането ще бъде запазено за
регионални програми;
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посочена в параграф 2, седмо тире; Инструмента за сътрудни
чество с индустриализираните държави; дейността по
информация и публична дипломация, както и мисиите за
наблюдение на избори, са под отговорността на върховния пред
ставител/ЕСВД. Комисията носи отговорност за тяхното
финансово изпълнение под ръководството на върховния пред
ставител в качеството му на заместник-председател на Комисията.
Отделът на Комисията, отговарящ за това изпълнение, се
помещава в сграда заедно с ЕСВД.

Член 10
Сигурност

ii) стратегически документи по държави и региони;

iii) национални и регионални индикативни програми.

В съответствие с член 3 през целия цикъл на изготвяне на
програми, планиране и изпълнение на инструментите, посочени
в параграф 2, върховният представител и ЕСВД работят
съвместно със съответните членове и служби на Комисията, без
да се засяга член 1, параграф 3. Всички предложения за решения
ще бъдат изготвяни при следване на процедурите на Комисията и
ще бъдат представяни на Комисията за приемане.

1.
Върховният представител, след като се консултира с
комитета, посочен в част II, раздел I, точка 3 от приложението
към Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за
приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (1),
взема решения относно правилата за сигурност за ЕСВД и пред
приема всички подходящи мерки, за да се гарантира, че ЕСВД
управлява ефективно рисковете по отношение на своя персонал,
материални активи и информация и изпълнява своите
задължения, свързани със задължението за полагане на грижи
и отговорностите в тази връзка. Тези правила се прилагат за
целия персонал на ЕСВД и за целия персонал на делегациите
на Съюза, независимо от техния административен статут или
произход.

2.
4.
По отношение на Европейския фонд за развитие и
Инструмента за сътрудничество за развитие всички предложения,
включително предложенията за промени в основните регламенти
и програмни документи, посочени в параграф 3, се изготвят
съвместно от съответните служби в ЕСВД и в Комисията под
отговорността на комисаря, отговарящ за политиката на
развитие, след което се представят съвместно с върховния пред
ставител за приемане от Комисията.

Тематичните програми, различни от Европейския инструмент за
демокрация и права на човека, Инструмента за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност и частта от Инструмента за
стабилност, посочена в параграф 2, седмо тире, се изготвят от
съответната служба на Комисията под ръководството на
комисаря, който отговаря за политиката за развитие, и се пред
ставят на Колежа на Комисарите със съгласието на върховния
представител и другите съответни комисари.

5.
По отношение на Европейския инструмент за съседство и
партньорство всички предложения, включително предложенията
за промени в основните регламенти и програмните документи,
посочени в параграф 3, се изготвят съвместно от съответните
служби в ЕСВД и в Комисията под отговорността на комисаря,
отговарящ за политиката за съседство, след което се представят
съвместно с върховния представител за приемане от Комисията.

6.
Дейностите, предприемани в рамките на: бюджета на
ОВППС; Инструмента за стабилност, различни от частта,

До приемане на решението, посочено в параграф 1:

— по отношение на защитата на класифицирана информация
ЕСВД прилага мерките за сигурност, уредени в приложението
към Решение 2001/264/ЕО,

— по отношение на други аспекти на сигурността ЕСВД прилага
разпоредбите относно сигурността на Комисията, уредени в
съответното приложение към Процедурния правилник на
Комисията (2).

3.
ЕСВД разполага с отдел, отговарящ за въпросите, свързани
със сигурността, който се подпомага от съответните служби на
държавите-членки.

4.
Върховният представител предприема всички необходими
мерки за изпълнение на правилата за сигурност в ЕСВД, поспециално по отношение на защитата на класифицираната
информация и мерките, които да се предприемат при неспазване
на правилата за сигурност от персонала на ЕСВД. За тази цел
ЕСВД се консултира със службата за сигурност на генералния
секретариат на Съвета, със съответните служби на Комисията и
със съответните служби на държавите-членки.
(1) ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.
(2) ОВ L 308, 8.12.2000 г., стр. 26.
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Член 11
Достъп до документи, архиви и защита на данни
1.
ЕСВД прилага правилата, установени в Регламент (ЕО)
№ 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (1).
Върховният представител определя правилата за изпълнение за
ЕСВД.
2.
Изпълнителният генерален секретар на ЕСВД организира
архивите на службата. Съответните архиви на отделите,
прехвърлени от генералния секретариат на Съвета и от
Комисията, се прехвърлят към ЕСВД.
3.
ЕСВД защитава физическите лица по отношение на обра
ботката на техните лични данни в съответствие с правилата,
установени в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични
данни от институции и органи на Общността и за свободното
движение на такива данни (2). Върховният представител определя
правилата за прилагане по отношение на ЕСВД.
Член 12

3.8.2010 г.

2.
Върховният представител представя на Европейския
парламент, Съвета и Комисията доклад относно функциони
рането на ЕСВД до края на 2011 г. Този доклад по-специално
обхваща изпълнението на член 5, параграфи 3 и 10 и член 9.

3.
До средата на 2013 г. върховният представител прави
преглед на организацията и функционирането на ЕСВД, който
обхваща inter alia изпълнението на член 6, параграфи 6, 8 и
11. При необходимост този преглед се придружава от
подходящи предложения за преразглеждане на настоящото
решение. В този случай Съветът, в съответствие с член 27,
параграф 3 ДЕС и предвид прегледа, преразглежда настоящото
решение до началото на 2014 г.

4.
Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането
му. Разпоредбите относно финансовото управление и набирането
на персонал пораждат действие след приемане на необходимите
изменения на Правилника за длъжностните лица, Условията за
работа и Финансовия регламент, както и коригиращия бюджет.
За осигуряване на плавен преход върховният представител, гене
ралният секретариат на Съвета и Комисията влизат в необхо
димите договорености и започват консултации с държавитечленки.

Недвижима собственост
1.
Генералният секретариат на Съвета и съответните служби
на Комисията предприемат всички необходими мерки с цел
прехвърлянията, посочени в член 7, да могат да бъдат
придружени от прехвърляне на сгради на Съвета и Комисията,
необходими за функционирането на ЕСВД.
2.
Условията, при които недвижимата собственост се пре
доставя на централната администрация на ЕСВД и на делегациите
на Съюза, се определят съвместно от върховния представител и
генералния секретариат на Съвета и Комисията, по целесъоб
разност.

5.
В срок един месец след влизането в сила на настоящото
решение върховният представител представя на Комисията пред
варителен разчет на приходите и разходите на ЕСВД, вклю
чително щатно разписание, с цел Комисията да представи
проект за коригиращ бюджет.

6.
Настоящото решение се публикува в Официален вестник
на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2010 година.
Член 13
Заключителни и общи разпоредби
1.
Върховният представител, Съветът, Комисията и държавитечленки отговарят за изпълнението на настоящото решение и
предприемат всички необходими мерки за това.

(1) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(2) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

За Съвета
Председател
S. VANACKERE

3.8.2010 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТДЕЛИ И ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ КЪМ ЕСВД (1)
Следва списък на всички административни звена, които се прехвърлят изцяло към ЕСВД. Това не засяга допълнителните
нужди и отпускането на ресурси, които да бъдат определени в хода на цялостните преговори по бюджета за създаване на
ЕСВД, нито решенията за осигуряване на подходящ персонал с поддържащи функции, нито свързаната с това необходимост
от договорености на равнище служби между генералния секретариат на Съвета, Комисията и ЕСВД.
1. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА
Целият персонал в отделите и функциите, изброени по-долу, се прехвърля изцяло към ЕСВД, с изключение на много
ограничен брой служители, които да изпълняват обичайните задачи на генералния секретариат на Съвета в съответствие с
член 2, параграф 1, второ тире, и с изключение на някои специфични функции, които са посочени по-долу:
Политически отдел
Структури на ОПСО и за управление на кризи
— Дирекция „Управление и планиране при кризи“ (CMPD)
— Способности за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС)
— Военен секретариат на Европейския съюз (ВСЕС)
— Отделите под прякото ръководство на генералния директор на ВСЕС
— Дирекция „Концепции и способности“
— Дирекция „Разузнаване“
— Дирекция „Операции“
— Дирекция „Логистика“
— Дирекция „Комуникационни и информационни системи“
— Ситуационен център на Европейския Съюз (SITCEN)
Изключение:
— Служителите в SITCEN, които подпомагат Органа по акредитация на сигурността
Генерална дирекция Е
— Звената, намиращи се под прякото ръководство на генералния директор
— Дирекция „Америка и Организация на обединените нации“
— Дирекция „Западни Балкани, Източна Европа и Централна Азия“
— Дирекция „Неразпространение на оръжия за масово унищожение“
— Дирекция „Парламентарни въпроси в областта на ОВППС“
— Бюро за връзка в Ню Йорк
— Бюро за връзка в Женева
(1) Човешките ресурси, които да се прехвърлят, се финансират изцяло от раздел 5 (Администрация) от разходната част на многогодишната
финансова рамка.

L 201/39
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Длъжностните лица на генералния секретариат на Съвета, командировани към специалните представители на
Европейския съюз и в мисии на ОПСО
2. КОМИСИЯТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЛЕГАЦИИТЕ)
Целият персонал в отделите и функциите, изброени по-долу, се прехвърля изцяло към ЕСВД, с изключение на ограничен
брой служители, посочени по-долу като изключения.
Генерална дирекция „Външни отношения“
— Всички ръководни длъжности и пряко зачисленият към тях помощен персонал
— Дирекция А (Кризисна платформа и координиране на политиките в областта на ОВППС)
— Дирекция B (Многостранни отношения и права на човека)
— Дирекция С (Северна Америка, Източна Азия, Австралия, Нова Зеландия, ЕИП, ЕАСТ, Сан Марино, Андора, Монако)
— Дирекция D (Координиране на европейската политика за съседство)
— Дирекция Е (Източна Европа, Южен Кавказ, републиките от Централна Азия)
— Дирекция F (Близък изток, Южно Средиземноморие)
— Дирекция G (Латинска Америка)
— Дирекция H (Азия, без Япония и Корея)
— Дирекция I (Ресурси на централната администрация, информация, отношения между институциите)
— Дирекция К (Външна служба)
— Дирекция L (Стратегия, координация и анализ)
— Специална група за Източното партньорство
— Отдел „Relex-01“ (одит)
Изключения:
— Служителите, отговарящи за управлението на финансовите инструменти
— Служителите, отговарящи за изплащането на възнаграждения и надбавки на персонала в делегациите
Външна служба
— Всички ръководители и заместник-ръководители на делегации и пряко зачисленият към тях помощен персонал
— Всички политически отдели или подразделения и техните служители
— Всички отдели за информация и публична дипломация и техните служители
— Всички административни отдели
Изключения:
— Служителите, отговарящи за изпълнението на финансовите инструменти
Генерална дирекция „Развитие“
— Дирекция D (АКТБ II — Западна и Централна Африка, Карибският басейн и отвъдморските страни и територии), с
изключение на специалната група за отвъдморските страни и територии
— Дирекция Е (Африкански рог, Източна и Южна Африка, Индийски океан и Тихоокеански район)
— Отдел СI (АКТБ I: програмиране и управление на помощта): служителите, отговарящи за програмирането
— Отдел С2 (Панафрикански въпроси и институции, управление и миграция): служителите, отговарящи за панафри
канските отношения
— Приложимите ръководни длъжности и пряко зачисленият към тях помощен персонал

3.8.2010 г.

3.8.2010 г.
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 28 юли 2010 година
за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от
генетично модифицирана царевица 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMONØØ6Ø3-6) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2010) 5138)
(само текстовете на нидерландски и френски език са автентични)
(текст от значение за ЕИП)

(2010/428/ЕС)
вид по отношение на евентуалното въздействие върху
здравето на човека и на животните или върху околната
среда. Поради това органът заключи, че е малко вероятно
пускането на пазара на продуктите, съдържащи, състоящи
се или произведени от царевица 59122x1507xNK603,
както са описани в заявлението (наричани по-долу
„продуктите“), да окаже отрицателно въздействие върху
здравето на човека или на животните или върху
околната среда, в рамките на предвидените видове
употреба (3). В становището си ЕОБХ взе предвид всички
специфични въпроси и опасения, изразени от държавитечленки в контекста на консултацията с националните
компетентни органи, както е предвидено в член 6,
параграф 4 и член 18, параграф 4 от посочения
регламент.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно
генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално
член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 26 август 2005 г. Pioneer Overseas Corporation
подаде до компетентния орган на Обединеното кралство,
в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003, заявление за пускане на пазара на
храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи,
състоящи
се
или
произведени
от
царевица
59122x1507xNK603 (наричано по-долу „заявлението“).
Заявлението също така обхваща пускането на пазара на
продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или
състоящи се от царевица 59122x1507xNK603, предназ
начени за същата употреба, както всеки друг вид
царевица, с изключение на отглеждането. Поради това, в
съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5
от Регламент (ЕО) № 1829/2003, заявлението включва
данните и информацията, изисквани от приложения III
и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзна
телното освобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и за отмяна на Директива
90/220/ЕИО на Съвета (2), както и информация и
заключения относно оценката на риска, извършена в съот
ветствие с принципите, посочени в приложение II към
Директива 2001/18/ЕО. То включва и план за мони
торинг на въздействието върху околната среда, съобразен
с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.
На 8 април 2009 г. Европейският орган за безопасност на
храните (наричан по-долу „ЕОБХ“) даде положително
становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент
(ЕО) № 1829/2003. Той стигна до заключението, че
царевица 59122x1507xNK603 е толкова безопасна,
колкото и съответстващият ѝ генетично немодифициран

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(4)

В становището си ЕОБХ също така стигна до заклю
чението, че планът за мониторинг на околната среда,
представляващ общ план за наблюдение, представен от
заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на
продуктите.

(5)

Предвид посочените съображения следва да се предостави
разрешение за продуктите.

(6)

За всеки ГМО следва да се посочи единен идентификатор,
както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004 на
Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на
система за разработване и оценка на единните идентифи
катори за генетично модифицирани организми (4).

(7)

Според становището на ЕОБХ не са необходими
специфични изисквания за етикетиране, различни от
тези, предвидени в член 13, параграф 1 и член 25,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за храни,
хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се
или произведени от царевица 59122x1507xNK603. За да
се гарантира обаче употребата на продуктите в рамките на
разрешението, предвидено в настоящото решение, етике
тирането за фуражите, съдържащи или състоящи се от
ГМО, и продукти, различни от храни и фуражи,
съдържащи или състоящи се от ГМО, за които е
поискано разрешение, следва да бъде допълнено с ясно
обозначение, че въпросните продукти не трябва да бъдат
използвани за отглеждане.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question = EFSA-Q-2005-248
(4) ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5.
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Титулярят на разрешението представя на Комисията
годишни доклади относно изпълнението и резултатите
от дейностите, посочени в плана за мониторинг на въздей
ствието върху околната среда. Тези резултати следва да
бъдат представени в съответствие с Решение 2009/770/ЕО
на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на
стандартните формуляри за отчитане на резултатите от
наблюдението на съзнателното освобождаване в
околната среда на генетично модифицирани организми
като продукти или като съставка на продукти с цел
пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (1).
Становището на ЕОБХ не оправдава налагането на
специални условия или ограничения за пускането на
пазара и/или специални условия или ограничения за
употребата и търговията, включително изисквания за
мониторинг след пускане на пазара за употребата на
храни и фуражи или специални условия за защита на
определени екосистеми/околна среда и/или географски
зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д)
и член 18, параграф 5, буква д) от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003.
Цялата необходима информация относно разрешаването
на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на
Общността за генетично модифицирани храни и фуражи,
както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на
Европейския парламент и на Съвета от 22 септември
2003 г. относно проследяването и етикетирането на
генетично модифицирани организми и проследяването
на храни и фуражи от генетично модифицирани
продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (2)
се определят изисквания за етикетирането за продукти,
съдържащи или състоящи се от ГМО.
Настоящото решение трябва да бъде нотифицирано чрез
Клиринговата къща по биобезопасност на страните по
Протокола от Картахена по биологична безопасност към
Конвенцията за биологично разнообразие в съответствие с
член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от
Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното
придвижване на генетично модифицирани организми (3).
Заявителят беше консултиран относно предвидените в
настоящото решение мерки.

(14)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето
на животните не даде становище в рамките на срока,
определен от неговия председател.

(15)

На заседанието си, проведено на 29 юни 2010 г., Съветът
не бе в състояние да вземе с квалифицирано мнозинство

(1) ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9.
(2) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
(3) ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1.

3.8.2010 г.

нито положително, нито отрицателно решение по пред
ложението. Съветът сигнализира, че е приключил
работата си по това досие. Мерките, съответно, следва да
бъдат приети от Комисията,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Генетично

модифициран
организъм
идентификатор

и

единен

На генетично модифицираната царевица (Zea mays L.)
59122x1507xNK603, посочена в буква б) от приложението
към настоящото решение, се дава единният идентификатор
DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, както е пред
видено в Регламент (ЕО) № 65/2004.
Член 2
Разрешение
Следните продукти са разрешени за целите на член 4, параграф
2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в
съответствие с условията, определени в настоящото решение:
а) храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или
произведени от царевица DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMONØØ6Ø3-6;
б) фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от
царевица DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;
в) продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или
състоящи
се
от
царевица
DAS-59122-7xDASØ15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6,
предназначени
за
същата
употреба, както всеки друг вид царевица, с изключение на
отглеждането.
Член 3
Етикетиране
1.
За целите на изискванията за етикетиране, определени в
член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО)
№ 1830/2003, „името на организма“ е „царевица“.
2.
Текстът „не е предназначено за отглеждане“ се съдържа на
етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи
или състоящи се от царевица DAS-59122-7xDASØ15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, посочени в член 2, букви б) и в).
Член 4
Мониторинг на въздействието върху околната среда
1.
Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпъл
нението на плана за мониторинг на въздействието върху
околната среда, както е определен в буква з) от приложението.

3.8.2010 г.
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2.
Титулярят на разрешението представя на Комисията
годишни доклади относно изпълнението и резултатите от
дейностите, посочени в плана за мониторинг, в съответствие с
Решение 2009/770/ЕО.
Член 5
Регистър на Общността
Информацията, посочена в приложението към настоящото
решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично моди
фицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент
(ЕО) № 1829/2003.
Член 6
Титуляр на разрешението
Титуляр на разрешението е Pioneer Overseas Corporation,
Белгия, представител на Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
Съединени американски щати.

L 201/43

Член 7
Валидност
Настоящото решение се прилага за период 10 години от датата
на неговото нотифициране.
Член 8
Адресат
Адресат на настоящото решение е Pioneer Overseas Corporation,
Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels — Belgium.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2010 година.
За Комисията
John DALLI

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
а) Заявител и титуляр на разрешението:
Име:

Pioneer Overseas Corporation

Адрес: Avenue des Arts 44, B-1040 Brussels — Belgium
От името на Pioneer Hi-Bred International, Inc. — 7100 NW 62nd Avenue — P.O. Box 1014 — Johnston, IA 501311014 — United States of America.
б) Обозначение и спецификация на продуктите:
1. храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица DAS-59122-7xDASØ15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;
2. фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;
3. продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица DAS-59122-7xDASØ15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, предназначени за същата употреба, както всеки друг вид царевица, с изключение на
отглеждането.
Генетично модифицираната царевица DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, както е описана в заявлението, се
произвежда при кръстосването на царевица, съдържаща явленията DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 и MON-ØØ6Ø3-6, и
експресира протеините Cry34Ab1 и Cry35Ab1, които придават поносимост към някои твърдокрили вредители,
протеина Cry1F, който придава поносимост към някои люспокрили вредители, протеина PAT, използван като
средство за маркировка, който придава поносимост към хербицида амониев глуфозинат, и протеина CP4 EPSPS,
който придава поносимост към хербицида глифозат.
в) Етикетиране:
1. За целите на специфичните изисквания за етикетиране, определени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е
„царевица“.
2. Текстът „не е предназначено за отглеждане“ се съдържа на етикета и в документите, придружаващи продуктите,
съдържащи или състоящи се от царевица DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, посочени в член 2, букви
б) и в) от настоящото решение.
г) Метод на откриване:
— Количествени методи в реално време, присъщи на явлението, основаващи се на полимеразно-верижната реакция
(PCR) за генетично модифицирана царевица DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 и MON-ØØ6Ø3-6, утвърдени върху
царевица DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.
— Утвърден върху семена от референтната лаборатория на Общността, създадена по силата на Регламент (ЕО)
№ 1829/2003, публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm
— Референтен материал: ERM®-BF424 (за DAS-59122-7), ERM®-BF418 (за DAS-Ø15Ø7) и ERM®-BF415 (за MONØØ6Ø3-6), достъпни чрез Института за референтни материали и измервания към Съвместния изследователски
център на Европейската комисия на адрес https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue
д) Единен идентификатор:
DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.
е) Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по
биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:
Клирингова къща по биобезопасност, регистрационен номер: вж. [попълва се при нотификацията].
ж) Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или търговията на продуктите:
Не се изисква.
з) План за мониторинг:
План за мониторинг на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.
[Връзка: план, публикуван в Интернет]
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и) Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храната за консумация от човека:
Не се изисква.
Забележка: възможно е в бъдеще да се наложат промени на връзките за достъп до необходимите документи. Тези промени
ще станат публично достояние чрез актуализиране на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и
фуражи.
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3.8.2010 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 28 юли 2010 година
за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от
генетично модифицирана царевица MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2010) 5139)
(само текстовете на нидерландски и френски език са автентични)
(текст от значение за ЕИП)

(2010/429/ЕС)
здравето на човека и на животните или върху околната
среда. Поради това органът заключи, че е малко вероятно
пускането на пазара на продуктите, съдържащи, състоящи
се или произведени от царевица MON 88017 x MON
810, както са описани в заявлението (наричани по-долу
„продуктите“), да окаже отрицателно въздействие върху
здравето на човека или на животните или върху
околната среда, в рамките на предвидените видове
употреба (3). В становището си ЕОБХ взе предвид всички
специфични въпроси и опасения, изразени от държавитечленки в контекста на консултацията с националните
компетентни органи, както е предвидено в член 6,
параграф 4 и член 18, параграф 4 от посочения
регламент.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно
генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално
член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 29 ноември 2005 г. Monsanto Europe S.A. подаде до
компетентния орган на Чешката република, в съответствие
с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003,
заявление за пускане на пазара на храни, хранителни
съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произ
ведени от царевица MON 88017 x MON 810 (наричано
по-долу „заявлението“).
Заявлението също така обхваща пускането на пазара на
продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или
състоящи се от царевица MON 88017 x MON 810, пред
назначени за същата употреба, както всеки друг вид
царевица, с изключение на отглеждането. Поради това, в
съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5
от Регламент (ЕО) № 1829/2003, заявлението включва
данните и информацията, изисквани от приложения III
и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзна
телното освобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и за отмяна на Директива
90/220/ЕИО на Съвета (2), както и информация и
заключения относно оценката на риска, извършена в съот
ветствие с принципите, посочени в приложение II към
Директива 2001/18/ЕО. То включва и план за мони
торинг на въздействието върху околната среда, съобразен
с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.
На 21 юли 2009 г. Европейският орган за безопасност на
храните (наричан по-долу „ЕОБХ“) даде положително
становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент
(ЕО) № 1829/2003. Той стигна до заключението, че
царевица MON 88017 x MON 810 е толкова безопасна,
колкото и съответстващият ѝ генетично немодифициран
вид по отношение на евентуалното въздействие върху

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(4)

В становището си ЕОБХ също така стигна до заклю
чението, че планът за мониторинг на околната среда,
представляващ общ план за наблюдение, представен от
заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на
продуктите.

(5)

Предвид посочените съображения следва да се предостави
разрешение за продуктите.

(6)

За всеки ГМО следва да се посочи единен идентификатор,
както е предвидено в Регламент (ЕО) № 65/2004 на
Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на
система за разработване и оценка на единните идентифи
катори за генетично модифицирани организми (4).

(7)

Според становището на ЕОБХ не са необходими
специфични изисквания за етикетиране, различни от
тези, предвидени в член 13, параграф 1 и член 25,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за храни,
хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се
или произведени от царевица MON 88017 x MON 810.
За да се гарантира обаче употребата на продуктите в
рамките на разрешението, предвидено в настоящото
решение, етикетирането за фуражите, съдържащи или
състоящи се от ГМО, и продукти, различни от храни и
фуражи, съдържащи или състоящи се от ГМО, за които е
поискано разрешение, следва да бъде допълнено с ясно
обозначение, че въпросните продукти не трябва да бъдат
използвани за отглеждане.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question = EFSA-Q-2006-020
(4) ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5.
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Титулярят на разрешението представя на Комисията
годишни доклади относно изпълнението и резултатите
от дейностите, посочени в плана за мониторинг на въздей
ствието върху околната среда. Тези резултати следва да
бъдат представени в съответствие с Решение 2009/770/ЕО
на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на
стандартните формуляри за отчитане на резултатите от
наблюдението на съзнателното освобождаване в
околната среда на генетично модифицирани организми
като продукти или като съставка на продукти с цел
пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (1).

(15)

На заседанието си, проведено на 29 юни 2010 г., Съветът
не бе в състояние да вземе с квалифицирано мнозинство
нито положително, нито отрицателно решение по пред
ложението. Съветът сигнализира, че е приключил
работата си по това досие. Мерките, съответно, следва да
бъдат приети от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Генетично

(9)

(10)

(11)

(12)

Становището на ЕОБХ не оправдава налагането на
специални условия или ограничения за пускането на
пазара и/или специални условия или ограничения за
употребата и търговията, включително изисквания за
мониторинг след пускане на пазара за употребата на
храни и фуражи или специални условия за защита на
определени екосистеми/околна среда и/или географски
зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д)
и член 18, параграф 5, буква д) от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003.

Цялата необходима информация относно разрешаването
на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на
Общността за генетично модифицирани храни и фуражи,
както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на
Европейския парламент и на Съвета от 22 септември
2003 г. относно проследяването и етикетирането на
генетично модифицирани организми и проследяването
на храни и фуражи от генетично модифицирани
продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (2)
се определят изисквания за етикетирането за продукти,
съдържащи или състоящи се от ГМО.

Настоящото решение трябва да бъде нотифицирано чрез
Клиринговата къща по биобезопасност на страните по
Протокола от Картахена по биологична безопасност към
Конвенцията за биологично разнообразие в съответствие с
член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от
Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното
придвижване на генетично модифицирани организми (3).

L 201/47

модифициран
организъм
идентификатор

и

единен

На генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MON
88017 x MON 810, посочена в буква б) от приложението
към настоящото решение, се дава единният идентификатор
MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, както е предвидено в
Регламент (ЕО) № 65/2004.
Член 2
Разрешение
Следните продукти са разрешени за целите на член 4, параграф
2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в
съответствие с условията, определени в настоящото решение:
а) храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или
произведени от царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;
б) фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от
царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;
в) продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или
състоящи се от царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø6, предназначени за същата употреба, както всеки друг вид
царевица, с изключение на отглеждането.
Член 3
Етикетиране
1.
За целите на изискванията за етикетиране, определени в
член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО)
№ 1830/2003, „името на организма“ е „царевица“.

(13)

Заявителят беше консултиран относно предвидените в
настоящото решение мерки.

2.
Текстът „не е предназначено за отглеждане“ се съдържа на
етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи
или състоящи се от царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø6, посочени в член 2, букви б) и в).

(14)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето
на животните не даде становище в рамките на срока,
определен от неговия председател.

Член 4

(1) ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9.
(2) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.
(3) ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1.

Мониторинг на въздействието върху околната среда
1.
Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпъл
нението на плана за мониторинг на въздействието върху
околната среда, както е определен в буква з) от приложението.
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2.
Титулярят на разрешението представя на Комисията
годишни доклади относно изпълнението и резултатите от
дейностите, посочени в плана за мониторинг, в съответствие с
Решение 2009/770/ЕО.

3.8.2010 г.

Член 7
Валидност
Настоящото решение се прилага за период 10 години от датата
на неговото нотифициране.

Член 5

Член 8

Регистър на Общността

Адресат

Информацията, посочена в приложението към настоящото
решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично моди
фицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент
(ЕО) № 1829/2003.

Адресат на настоящото решение е Monsanto Europe S.A.,
Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussels — Belgium.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2010 година.
Член 6
Титуляр на разрешението

За Комисията

Титуляр на разрешението е Monsanto Europe S.A., Белгия, пред
ставител на Monsanto Company, Съединени щати.

Член на Комисията

John DALLI
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Официален вестник на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ
а) Заявител и титуляр на разрешението:
Име:

Monsanto Europe S.A.

Адрес: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussels — Belgium
От името на Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — United States of
America.
б) Обозначение и спецификация на продуктите:
1. храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица MON-88Ø17-3 x
MON-ØØ81Ø-6;
2. фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;
3. продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица MON-88Ø17-3 x
MON-ØØ81Ø-6, предназначени за същата употреба, както всеки друг вид царевица, с изключение на отглеждането.
Генетично модифицираната царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, както е описана в заявлението, се произвежда
при кръстосването на царевица, съдържаща явленията MON-88Ø17-3 и MON-ØØ81Ø-6, и експресира протеини
Cry3Bb1 и Cry1Ab, които придават поносимост съответно към някои твърдокрили и люспокрили вредители, и
протеина CP4 EPSPS, който придава поносимост към хербицида глифозат.
в) Етикетиране:
1. За целите на специфичните изисквания за етикетиране, определени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е
„царевица“.
2. Текстът „не е предназначено за отглеждане“ се съдържа на етикета и в документите, придружаващи продуктите,
съдържащи или състоящи се от царевица MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, посочени в член 2, букви б) и в) от
настоящото решение.
г) Метод на откриване:
— Количествен метод в реално време, присъщ на явлението, основаващ се на полимеразно-верижната реакция (PCR) за
генетично модифицирана царевица MON-88Ø17-3 и MON-ØØ81Ø-6, утвърден върху царевица MON-88Ø17-3 x
MON-ØØ81Ø-6.
— Утвърден върху семена от референтната лаборатория на Общността, създадена по силата на Регламент (ЕО)
№ 1829/2003, публикуван на адрес http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm
— Референтен материал: AOCS 0406-D (за MON-88Ø17-3), достъпен чрез American Oil Chemists Society на адрес
http://www.aocs.org/tech/crm/, и ERM®-BF413 (за MON-ØØ81Ø-6), достъпен чрез Института за референтни
материали и измервания към Съвместния изследователски център на Европейската комисия на адрес https://
irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue
д) Единен идентификатор:
MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.
е) Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по
биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:
Клирингова къща по биобезопасност, регистрационен номер: вж. [попълва се при нотификацията].
ж) Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или търговията на продуктите:
Не се изисква.
з) План за мониторинг
План за мониторинг на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.
[Връзка: план, публикуван в Интернет]
и) Изисквания за мониторинг след пускане на пазара за употребата на храната за консумация от човека:
Не се изисква.
Забележка: Възможно е в бъдеще да се наложат промени на връзките за достъп до необходимите документи. Тези промени
ще станат публично достояние чрез актуализиране на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и
фуражи.

L 201/49

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2010 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка)
Официален вестник на ЕС, серии L + С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

1 100 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител +
годишно сборно издание на CD-ROM

на 22 официални езика на
ЕС

1 200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

770 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на
CD-ROM (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

400 EUR за годишен
абонамент

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за
обществени поръчки и процедури по възлагане), CD-ROM, две
издания на седмица

многоезичен: на 23
официални езика на ЕС

300 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси

на език(езици) в
зависимост от конкурса

50 EUR за годишен
абонамент

Абонамент за Официален вестник на Европейския съюз, издаван на официалните езици на Европейския съюз,
може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C
(Информация и известия).
За всяка езикова версия се прави отделен абонамент.
Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г.,
според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на
ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се
разпространяват отделно.
Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S ― Договори за обществени поръчки и процедури
по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в един общ многоезиков CD-ROM.
Абонатите на Официален вестник на Европейския съюз имат право, след заявка, да получат различните приложения
към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се
предоставя чрез съобщения за читателите, включени в Официален вестник на Европейския съюз.
През 2010 г. CD-ROM форматът ще бъде заменен с DVD формат.

Продажби и абонаменти
Абонаментът за различните платени периодични издания, като например Официален вестник на
Европейския съюз, може да бъде направен чрез всички наши търговски представители.
Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага директен безплатен достъп до законодателството на
Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с Официален вестник на
Европейския съюз и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготвителните законодателни актове.
За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: http://europa.eu
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