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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1194/2012 НА КОМИСИЯТА
от 12 декември 2012 година
за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване
(текст от значение за ЕИП)

със заинтересовани страни от Съюза и трети държави,
като резултатите бяха предоставени на обществеността.
Предварително проучване относно външните електро
захранващи устройства осигури подобен анализ за
пусково-регулиращата апаратура (ПРА) за халогенни
лампи.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за
създаване на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продукти (1), свързани с енергопотреблението, и
по-специално член 15, параграф 1 от нея,
след обсъждане с Консултативния форум по екопроектиране,

(4)

Задължителните изисквания за екопроектиране важат за
продуктите, пускани на пазара на Съюза, независимо от
това къде се монтират или използват. Следователно тези
изисквания не могат да зависят от приложението, за което
продуктът се използва.

(5)

Продуктите, предмет на настоящия регламент, са предназ
начени основно за пълното или частичното осветяване на
дадена площ, като заместват или допълват естествената
светлина с изкуствена светлина с цел подобряване на
видимостта на тази площ. Лампите със специално пред
назначение, проектирани основно за други видове
приложения (като например сигнализация за уличното
движение, осветление на терариуми, домакински уреди)
и ясно означени като такива в придружаващата
информация за изделието, не трябва да бъдат предмет
на изискванията за екопроектиране, формулирани в
настоящия регламент.

(6)

Нови технологии, появяващи се на пазара, като например
светодиодите, трябва да бъдат предмет на настоящия
регламент.

(7)

Екологичните аспекти на обхванатите продукти, които са
определени като важни за целите на настоящия
регламент, са консумацията на енергия на етапа на изпол
зване, както и съдържанието на живак и емисиите на
живак

(8)

Изчислява се, че живакът, изпускан на различните етапи
от жизнения цикъл на лампите, включително от генери
рането на електроенергия на етапа на използване, и от
80-те процента насочени компактни луминесцентни
лампи със съдържание на живак, за които се предполага,
че не се рециклират в края на срока им на експлоатация,
през 2007 г. възлиза общо на 0,7 тона от намиращите се
в експлоатация лампи. Без вземане на конкретни мерки

като има предвид, че:
(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията трябва да
определя изисквания за екопроектиране на продукти,
консумиращи енергия, които имат значителен обем на
продажби и търговия, значително въздействие върху
околната среда и значителен потенциал за подобряване
на това въздействие чрез проектиране, без това да води
до прекомерни разходи.

(2)

Съгласно член 16, параграф 2, буква а) от Директива
2009/125/ЕО в съответствие с процедурата, посочена в
член 19, параграф 3, и критериите, определени в член
15, параграф 2, както и след консултации с Консулта
тивния форум по екопроектиране, Комисията, когато е
целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, започвайки
с продуктите, предоставящи голям потенциал за
рентабилно намаляване на емисиите на парникови
газове, като например продуктите за осветление в бита и
сектора на услугите, които включват насочени лампи,
светодиодни лампи и съответното оборудване.

(3)

Комисията проведе предварително проучване за анализ на
техническите, екологичните и икономическите аспекти на
насочените лампи, светодиодните лампи и съответното
оборудване. Проучването беше разработено съвместно

(1) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
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продукта, разглеждани от гледната точка на потребителя,
и не трябва да влияят отрицателно върху здравето,
безопасността и околната среда. По-специално ползите
от намаляването на консумацията на електроенергия на
етапа на използването трябва да надвишават по значение
потенциалните допълнителни въздействия върху околната
среда на етапа на производство на продуктите, предмет на
настоящия регламент. С цел да бъде гарантирано удовле
творението на потребителите от енергоспестяващите лампи
и по-специално от светодиодите, трябва да бъдат
определени изисквания към функционалните възможности
не само за насочените лампи, но и за ненасочените свето
диодни лампи, тъй като те не са обхванати от изисквания
към функционалните възможности от Регламент (ЕО) №
244/2009 (6). Изискванията за продуктовата информация
следва да позволят на потребителите да правят
информиран избор.

емисиите на живак от намиращите се в експлоатация
лампи се предвижда да нараснат на 0,9 тона през
2020 г., въпреки че беше показано, че те могат да бъдат
значително намалени.
(9)

Въпреки че съдържанието на живак в компактните луми
несцентни лампи се счита за значим екологичен аспект, е
целесъобразно то да се уреди с Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета (1). Целесъобразно е
ултравиолетовото лъчение от лампи, както и други
параметри с потенциални въздействия върху здравето да
се уредят в съответствие с директиви 2006/95/ЕО (2) и
2001/95/ЕО (3) на Европейския парламент и на Съвета.

(10)

Определянето на изисквания за енергийна ефективност за
лампите трябва да доведе до намаляване на сумарните
емисии на живак.

(11)

Съгласно член 14, параграф 2, буква г) от Директива
2002/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4)
се изисква държавите членки да гарантират, че потреби
телите на електрическо и електронно оборудване в дома
кинствата получават необходимата информация за
възможните въздействия върху околната среда и
човешкото здраве като резултат от наличието на опасни
вещества в това оборудване. Изискванията към продук
товата информация в настоящия регламент следва да
допълват тази разпоредба по отношение на живака в
компактните луминесцентни лампи.

(12)

Консумацията на електроенергия от продуктите, предмет
на настоящия регламент, трябва да бъде понижавана чрез
прилагане на съществуващи рентабилни технологии,
свободни от индустриална собственост върху тях, които
водят до намаляване на комбинираните разходи за заку
пуване и експлоатация на оборудването.

(13)

Следва да бъдат определени изисквания за екопро
ектиране на продуктите, предмет на настоящия регламент,
с оглед да се подобрят екологичните показатели на засег
натите продукти, което ще допринесе за функционирането
на вътрешния пазар и за постигане на целта на Съюза до
2020 г. да се намали консумацията на енергия с 20 % в
сравнение с предполагаемата консумация през същата
година при отсъствие на взети мерки.

(14)

Очаква се комбинираният ефект от изискванията за
екопроектиране, формулирани в настоящия регламент, и
от Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 (5) на
Комисията да доведе при насочените лампи до годишна
икономия на електроенергия от 25 TWh към 2020 г., в
сравнение с варианта, при който не са взети мерки.

(15)

Изискванията за екопроектиране не трябва да оказват
въздействие върху функционалните възможности на

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

L
L
L
L
L

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

174, 1.7.2011 г., стр. 88.
374, 27.12.2006 г., стр. 10.
11, 15.1.2002 г., стр. 4.
197, 24.7.2012 г., стр. 38.
258, 26.9.2012 г., стр. 1.
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(16)

Светодиодните осветители, от които не може да се извади
светодиодна лампа или модул с цел независимо изпитване,
не трябва да дават възможност производителите на свето
диодни лампи да заобикалят изискванията на настоящия
регламент.

(17)

Целесъобразно е да се определят специфични изисквания
на ниво, което позволява в цялото вече инсталирано осве
тително оборудване да се използват алтернативни лампи.
Успоредно с това следва да се определят общи изиск
вания, които да се въведат чрез хармонизирани
стандарти и които да правят новите осветителни уреди
съвместими в по-голяма степен с енергоспестяващите
лампи, а енергоспестяващите лампи — съвместими с поширока гама осветително оборудване. Изискванията към
продуктовата информация за осветително оборудване
могат да подпомагат потребителите в намирането на
съвместими лампи и оборудване.

(18)

Поетапното въвеждане на изискванията за екопроектиране
трябва да осигури достатъчен период от време на произво
дителите да препроектират продуктите, предмет на
настоящия регламент. Моментът за въвеждане на етапите
трябва да се определи по такъв начин, че да се избегнат
отрицателни
въздействия
върху
функционалните
възможности на оборудването на пазара и да се вземат
предвид въздействията върху разходите на крайните
потребители и производителите, по-специално на
малките и средни предприятия, като същевременно се
осигури своевременно постигане на целите на настоящия
регламент.

(19)

Измервания на съответните параметри на продуктите
следва да се извършват чрез надеждни, точни и възпро
изводими измервателни методи, които са съобразени с
общопризнатото съвременно техническо равнище на
измервателните методи, включително, когато е необ
ходимо, хармонизираните стандарти, приети от евро
пейските органи за стандартизация, посочени в
приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (7).

(6) ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 3.
(7) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.
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(20)

Съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият
регламент следва да уточнява приложимите процедури за
оценяване на съответствието.

(21)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, произво
дителите следва да предоставят информация в техни
ческата документация, посочена в приложения V и VI
към Директива 2009/125/ЕО, доколкото посочената
информация се отнася до изискванията, определени в
настоящия регламент.

(22)

(23)

(24)

В допълнение към правно обвързващите изисквания, пред
видени в настоящия регламент, следва да бъдат
определени базови стойности за сравнение за най-добри
налични технологии, за да се осигури широко разпро
странение и лесна достъпност на информацията относно
екологичните показатели през целия жизнен цикъл на
продуктите, които са предмет на настоящия регламент.
При изменение на настоящия регламент следва да се
обърне особено внимание на развитието на продажбите
на типовете лампи със специално предназначение, за да
се потвърди, че те не се използват извън специалните
приложения, както и на разработването на нови
технологии като светодиодите и органичните светодиоди.
При него трябва да бъдат оценени възможностите за
въвеждане на изисквания за енергийната ефективност на
нивото на клас „А“, както е определен в Делегиран
регламент 874/2012 на Комисията или поне на нивото
на клас „B“ за насочени халогенни лампи за мрежово
напрежение (като се вземат предвид критериите,
определени по-долу в таблица 2 в точка 1.1 от
приложение III). Следва да се оцени също така дали
изискванията за енергийната ефективност на други
лампи с нажежаема жичка могат да бъдат значително
по-строги. При изменението трябва също така да бъдат
оценени изискванията към функционалните възможности
по отношение на индекса на цветопредаване на светоди
одните лампи.
Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на комитета, учреден по силата
на член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет и обхват
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Регламентът определя също изисквания за продуктовата
информация за лампите със специално предназначение.
Светодиодните модули се освобождават от изискванията на
настоящия регламент, ако се продават като част от осветители,
пускани на пазара в количество под 200 бройки годишно.
Член 2
Определения
В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива
2009/125/ЕО, за целите на настоящият регламент се прилагат
следните определения:
1. „осветление“ означава осветяване на сцена, обекти или
заобикалящата ги среда, така че да могат да бъдат
виждани от хора;
2. „акцентиращо осветление“ означава форма на осветление,
при която светлината е насочена така, че да се подчертава
даден предмет или част от зона;
3. „продукт за електрическо осветление“ означава продукт,
проектиран да използва електроенергия и предназначен за
осветление;
4. „продукт със специално предназначение“ означава продукт,
който използва технологиите, обхванати в настоящия
регламент, но е предназначен за използване при специални
приложения поради своите технически параметри, описани
в техническата документация. Специални приложения са
тези, за които се изискват технически параметри, които не
са необходими за целите на осветяването на обичайни сцени
или обекти при обичайни обстоятелства. Те са от следните
типове:
а) приложения, при които основната цел на светлината не е
осветление, като например:
i) излъчване на светлина като агент в химични или
биологични процеси (например полимеризация,
ултравиолетово лъчение, използвано за вулканизация/
сушене/втвърдяване, фотодинамична терапия, расте
ниевъдство, грижи за домашни животни, продукти
против насекоми);

Настоящият регламент определя изисквания за екопроектиране
във връзка с предлагането на пазара на следните продукти за
електрическо осветление:

ii) получаване и прожектиране на изображение
(например светкавици на фотоапарати, фотокопирни
машини, видеопроектори);

а) насочени лампи;

iii) отопление (например инфрачервени лампи);

б) светодиодни лампи;
в) оборудване, проектирано за монтиране между електрическата
мрежа и лампите, включително ПРА за лампи, регулиращи
уреди и осветители (различни от баласти и осветители за
луминесцентни лампи и газоразрядни лампи с висок интен
зитет);
включително когато те са вградени в други продукти.

iv) сигнализация (например светлини за регулиране на
движението или за писти за излитане и кацане);
б) приложения за осветление, при които:
i) спектралното разпределение на светлината цели да
промени външния вид на осветяваните сцена или
обект, в допълнение към това да ги направи видими
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(като например осветление за храни, цветни лампи,
както са определени в приложение I, точка 1), с
изключение на измененията в корелираната цветна
температура; или
ii) спектралното разпределение на светлината се
регулира според специфичните нужди на конкретно
техническо оборудване в допълнение към това, че
сцената или обектът стават видими за хората (като
например студийно осветление, зрелищни светлинни
ефекти, театрално осветление) или
iii) осветяваните сцена или обект изискват специална
защита срещу отрицателните въздействия на свет
линния източник (като например осветление със
специални филтри за светлочувствителни пациенти
или фоточувствителни музейни експонати) или
iv) осветление се изисква само за извънредни ситуации
(например осветители за аварийно осветление или
ПРА за аварийно осветление); или
v) продуктите за осветление трябва да са устойчиви на
крайно тежки физически условия (например на
вибрации или температури под – 20 °C или над
50 °C);
в) продукти, в които са вградени продукти за осветление,
чиято основна цел не е осветление, като продуктът е
зависим от захранване с енергия при изпълняване на
основното си предназначение по време на употреба
(като например хладилници, шевни машини, ендоскопи,
анализатори на кръвта);
5. „светлинен източник“ означава повърхност или обект,
проектиран да излъчва главно видимо оптично лъчение в
резултат на преобразуване на енергията. Понятието
„видима“ се отнася за дължини на вълната в обхвата
380—780 nm;
6. „лампа“ означава устройство, чиито характеристики могат да
бъдат оценявани независимо и което се състои от един или
повече светлинни източници. То може да включва допъл
нителни компоненти, необходими за пускането, захран
ването или стабилната му работа или за разпределяне,
филтриране или преобразуване на светлинното излъчване в
случаите, в които посочените компоненти не могат да бъдат
отстранени без непоправимо повреждане на устройството.
7. „лампов цокъл“ означава тази част на лампата, която
осигурява връзка с електрическото захранване посредством
фасунга или съединител и служи и за закрепване на лампата
във фасунгата;
8. „лампова фасунга“ означава приспособление за поддържане
на лампата в определено положение обикновено чрез
въвеждане на ламповия цокъл в нея, в който случай тя
осигурява и връзката на лампата с електрическото
захранване;
9. „насочена лампа“ означава лампа, за която поне 80 % от
светлинния поток е в пространствен ъгъл π sr (което съот
ветства на конус с ъгъл при върха 120°);
10. „ненасочена лампа“ означава лампа, която не е насочена;

14.12.2012 г.

11. „лампа с нажежаема жичка“ означава лампа, в която се
генерира светлина посредством нишковиден проводник,
който се нагрява до нажежаване чрез пропускане на елек
трически ток през него. Лампата може да съдържа газове,
влияещи на процеса на нажежаване;
12. „нажежаема лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в
която жичката функционира в колба с вакуум или е в среда
на инертен газ;
13. „нажежаема халогенна лампа“ означава лампа с нажежаема
жичка, в която жичката е направена от волфрам и е в среда
на газ, съдържащ халогенни елементи; тя може да бъде
захранвана от вграден захранващ източник;
14. „газоразрядна лампа“ означава лампа, в която светлината се
генерира, пряко или непряко, от електрически разряд в газ,
метални пари или смес от няколко газа и пари;
15. „луминесцентна лампа“ означава газоразрядна лампа от вида
с живачни пари с ниско налягане, в които по-голямата част
от светлината се излъчва от един или повече слоя луми
нофори, възбуждани от ултравиолетовото излъчване от
разряда. Луминесцентните лампи могат да бъдат с вграден
баласт;
16. „луминесцентна лампа без вграден баласт“ означава едно
цокълна или двуцокълна луминесцентна лампа без вграден
баласт;
17. „газоразрядна лампа с висок интензитет“ означава елек
трическа газоразрядна лампа, в която дъговият разряд,
генериращ светлината, се стабилизира чрез температурата
на стените, като той осигурява натоварване на стените на
колбата, превишаващо 3 W на квадратен сантиметър;
18. „светодиод“ означава светлинен източник, който се състои от
полупроводников елемент, съдържащ p-n преход от неор
ганичен материал. Този преход осигурява оптично излъчване
при възбуждане с електрически ток;
19. „светодиоден пакет“ означава сглобка, съдържаща един или
повече светодиоди. Сглобката може да включва оптичен
елемент и топлинен, механичен и електрически интерфейс;
20. „светодиоден модул“ означава сглобка без цокъл, включваща
един или повече светодиодни пакети върху печатна платка.
Сглобката може да има електрически, оптични, механични и
топлобменни компоненти, интерфейси и ПРА;
21. „светодиодна лампа“ означава лампа, включваща един или
повече светодиодни модули. Лампата може да е снабдена с
цокъл;
22. „пусково-регулираща апаратура за лампи“ означава
устройство, разположено между електрическото захранване
и една или повече лампи, което осигурява функционални
възможности, свързани с работата на лампата(ите), като
например промяна на стойността на захранващото напре
жение, ограничаване на тока на лампата(ите) до необхо
димата стойност, осигуряване на запалващо напрежение и
ток на предварително подгряване, предотвратяване на
студено пускане, подобряване на фактора на мощността
или намаляване на радиосмущенията. Устройството може
да бъде проектирано за свързване към друга пусково-регу
лираща апаратура за лампи, за да изпълнява тези функции.
Терминът не включва:
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— регулиращи устройства;
— електрозахранващи устройства, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (1);
23. „регулиращо устройство“ означава електронно или
механично устройство за управление или следене на свет
линния поток на лампата по начин, различен от
преобразуване на мощността, като например превключ
ватели за време, датчици за присъствие, светлинни датчици
и устройства за регулиране на потока в зависимост от
дневната светлина. Освен това импулснофазовите регулатори
на светлинния поток също следва да се считат за регу
лиращи устройства;
24. „външна пусково-регулираща апаратура“ означава невградена
ПРА, проектирана да бъде монтирана извън корпуса на
лампата или осветителя или да се отделя от този корпус
без това да води до непоправимо повреждане на лампата
или осветителя;
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Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със
следните етапи:
Етап 1: 1 септември 2013 г.
Етап 2: 1 септември 2014 г.
Етап 3: 1 септември 2016 г.
Освен ако дадено изискване не бъде заменено или не е посочено
друго, всяко изискване продължава да бъде в сила заедно с
изискванията, въведени на по-късни етапи.
2.
Считано от 1 септември 2013 г. продуктите със специално
предназначение трябва да са в съответствие с изискванията,
определени в приложение I.
Член 4
Оценка на съответствието

25. „баласт“ означава ПРА, свързана между захранването и една
или повече газоразрядни лампи, която служи основно за
ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата
стойност чрез индуктивност, капацитет или комбинация от
индуктивност и капацитет;

1.
Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в
член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или
системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в
приложение IV към посочената директива, или системата за
управление, предвидена в приложение V към същата директива.

26. „пусково-регулираща апаратура за халогенна лампа“
означава ПРА, която променя по стойност мрежовото
напрежение до свръхниско напрежение за халогенни лампи;

2.
За целите на оценяването на съответствието съгласно член
8 от Директива 2009/125/ЕО, досието с техническа доку
ментация следва:

27. „компактна луминесцентна лампа“ означава луминесцентна
лампа, която включва всички компоненти, необходими за
пускане и стабилна работа на лампата;

а) да съдържа копие от продуктовата информация, предоставяна
в съответствие с част 3 от приложение III към настоящия
регламент;

28. „осветител“ означава устройство, което разпределя, филтрира
или преобразува светлината, излъчвана от една или повече
лампи, и което включва всички необходими части, необ
ходими за опора, закрепване и защита на лампите и,
когато е необходимо, на спомагателните схеми заедно със
средствата за свързването им към електрическия захранващ
източник;

б) да съдържа всякаква друга информация, която съгласно
приложения I, III и IV се изисква да фигурира в досието с
техническа документация;

29. „краен потребител“ означава физическо лице, което закупува
или се очаква да закупи продукт за цели, които са извън
неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или
професия;
30. „краен собственик“ означава физическо или юридическо
лице, което притежава продукт по време на етапа на
използване от жизнения му цикъл, или всяко физическо
или юридическо лице, което действа от името на това
физическо или юридическо лице.
За целите на приложения от III до V важат и определенията,
формулирани в приложение II.
Член 3
Изисквания за екопроектиране
1.
Продуктите за електрическо осветление, посочени в член 1,
трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране, форму
лирани в приложение III, освен ако са продукти със специално
предназначение.
(1) ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 3.

в) да указва поне една реалистична комбинация от настройки на
уреда и условия, при които продуктът е в съответствие с
настоящия регламент.
Член 5
Процедура за проверка с цел надзор върху пазара
Държавите членки прилагат процедурата за проверка, описана в
приложение IV към настоящия регламент, когато извършват
проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3,
параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО.
Член 6
Базови стойности за сравнение
Базовите стойности за сравнение с налични на пазара продукти и
технологии с най-добри показатели по времето на приемането на
настоящия регламент, са определени в приложение V.
Член 7
Изменение
С оглед на техническия напредък Комисията ще измени
настоящия регламент не по-късно от три години след неговото
влизане в сила и ще представи резултатите от това прераз
глеждане на Консултативния форум.
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Член 8
Влизане в сила
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 държави
членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Изисквания към продуктовата информация за продукти със специално предназначение
1. Ако координатите на цветността на лампа попадат винаги в следния обхват:
— x < 0,270 или x > 0,530
— y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x — 0,2199 или y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x — 0,1595;
координатите на цветността се обявяват в досието с техническа документация, съставено за целите на оценката на
съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, което следва да указва, че поради координатите тя е
продукт със специално предназначение.
2. За продукти със специално предназначение, набелязаното предназначение се обявява във всички форми на продуктова
информация заедно с предупреждение, че те не са предназначени за други приложения.
Досието с техническа документация, съставено за целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива
2009/125/ЕО, изброява техническите параметри, които правят конструкцията на продукта специфична за обявеното
предназначение, което е набелязано. Ако е необходимо, параметрите могат да бъдат изброени по такъв начин, че да се
избегне разкриване на поверителна търговска информация, свързана с правата на интелектуална собственост на произво
дителя.
Ако продуктът се пуска на пазара в опаковки, съдържащи информация, която трябва да бъде показана по виден начин
на крайния потребител преди продажбата, върху опаковката и във всички други форми на продуктова информация
трябва да бъде ясно и видно посочена следната информация:
а) набелязаното предназначението и;
б) че не е подходящ за осветление на жилищни помещения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Определения за целите на приложения III—V
За целите на приложения III—V се прилагат следните определения:
а) „светлинен поток“ (Φ) означава величина, изведена от потока на излъчване (мощността на излъчване) чрез оценяване на
излъчването въз основа на спектралната чувствителност на човешкото око. При липса на допълнително уточнение се
има предвид първоначалният светлинен поток;
б) „първоначален светлинен поток“ означава светлинният поток на лампа, след кратък период на работа;
в) „полезен светлинен поток (Φuse) означава частта от светлинния поток на лампа, попадащ в рамките на конуса, който се
използва за изчисляване на КПД на лампата в точка 1.1 от приложение III;
г) „светлинен интензитет“ (кандела или cd) означава отношението на светлинния поток, излизащ от източника и разпро
страняващ се в елемента от пространствен ъгъл, в който се съдържа дадената посока, къмто елемента от простран
ствения ъгъл;
д) „ъгъл на светлинния сноп“ означава ъгълът между две въображаеми прави в равнина, която минава през оста на
светлинния сноп, така че тези прави да минават през центъра на предната повърхност на лампата и през точки, в
които светлинният интензитет е 50 % от интензитета в центъра на снопа, като последният интензитет е стойността на
светлинния интензитет, измерена по оста на светлинния сноп;
е) „цветност“, означава свойство на цветен стимул, определен от неговите координати на цветността или от неговата
преобладаваща дължина на вълната или дължина на вълната на допълнителния цвят и неговата чистота, взети заедно;
ж) „корелирана цветна температура“ (Tc[K]) означава температурата на излъчвател на Планк (абсолютно черно тяло),
възприеманият за която цвят прилича най-много на възприятието за даден цветови стимул при същата яркост и при
конкретни условия на наблюдение;
з) „цветопредаване“ (Ra) означава ефектът от източник на светлина върху външното възприемане за цвета на обекти при
съзнателно или несъзнателно сравняване с възприемането за цвета им при осветяване от еталонен източник на
светлина;
и) „устойчивост на цвета“ означава максималното отклонение на координатите на цветността (x и y) на единична лампа
от централната точка на цветността (cx и cy), изразено като размера (в прагове на цветоразличаване) на елипсата на
Макадам (MacAdam), образувана около централната точка на цветността (cx и cy);
й) „експлоатационен фактор на лампата“ означава отношението на излъчвания от лампата светлинен поток на даден етап
от срока на експлоатация към първоначалния светлинен поток;
к) „коефициент на дълготрайност на лампата“ означава делът в общия брой лампи на тези, които продължават да работят
след определено време при определени условия и честота на комутация;
л) „срок на експлоатация на лампата“ е времето на експлоатация, след което делът в общия брой лампи на тези, които
продължават да работят, съответства на коефициента на дълготрайност на лампата при определени условия и честота
на комутация. За светодиодни лампи „срок на експлоатация на лампата“ означава времето на работа между началото
на експлоатацията им и момента, в който само 50 % от общия брой лампи не са излезли от строя или в който
средният експлоатационен фактор за партидата спада под 70 %, в зависимост от това кое настъпва първо;
м) „време за пускане на лампата“ означава времето, което е необходимо на лампата да се запали напълно и да продължи
да свети, след като е било подадено захранващото напрежение;
н) „време за загряване на лампата“ означава необходимото време след пускането на лампата, за да започне тя да излъчва
определена част от стабилния за нея светлинен поток;
о) „фактор на мощността“ е отношението на абсолютната стойност на активната мощност към пълната мощност при
периодични условия;
п) „съдържание на живак в лампата“ означава количеството живак, съдържащ се в лампата;
р) „обявена стойност“ означава стойността на величина, използвана за целите на спецификациите, установени за
конкретен набор работни условия за продукт. В случай че не е указано друго, всички изисквания са зададени в
обявени стойности;
с) „номинална стойност“ означава стойността на величина, използвана за обозначаване или разпознаване на даден
продукт;
т) „режим на празен ход“ означава състояние на пусково-регулираща апаратура, при което тя е свързана към захран
ващото напрежение и при нормална работа връзката с всякакви първични товари на изхода ѝ е прекъсната чрез
прекъсвача, предназначен за целта (неизправна или липсваща лампа или изключване на товара чрез предпазен
изключвател не е нормална работа);
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у) „режим на готовност“ означава режим на работа на пусково-регулираща апаратура на лампа, при който лампите са
изключени с помощта на управляващ сигнал при нормални експлоатационни условия. Той се прилага за пусковорегулираща апаратура с вградена функция за комутация и която при нормална употреба е постоянно свързана към
захранващото напрежение;
ф) „управляващ сигнал“ означава аналогов или цифров сигнал, подаван на ПРА безжично или по проводници чрез
модулиране на напрежението в отделни кабели за управление или чрез модулиран сигнал в захранващото напрежение;
х) „консумация в режим на готовност“ означава мощността, консумирана от пусково-регулиращата апаратура в режим на
готовност;
ц) „консумация на празен ход“ означава мощността, консумирана от пусково-регулиращата апаратура на лампата в режим
на празен ход;
ч) „цикъл на комутация“ означава последователността на включване и изключване на лампата през определени
интервали;
ш) „преждевременно излизане от строя“ е случаят, когато краят на срока на експлоатация на лампата идва след период на
работа, по-къс от обявения срок на експлоатация, заявен в техническата документация;
щ) „заслонка против заслепяване“ означава механична или оптична, отразяваща или не светлината непрозрачна преграда,
предназначена да препятства прякото видимо излъчване от светлинния източник в насочена лампа, за да се избегне
временно частично заслепяване (заслепяващо излъчване) при пряко възприемане от наблюдател. Тя не включва
повърхностни покрития на светлинния източник в насочената лампа;
аа) „съвместимост“ означава, че когато даден продукт е предназначен да бъде монтиран в уредба, вкаран в друг продукт
или свързан към него чрез физически контакт или безжична връзка:
i) е възможно монтажът, вкарването или свързването да бъдат извършени; и
ii) скоро след като започнат да бъдат използвани заедно, крайните потребители нямат повод да мислят, че някои от
продуктите е неизправен;
iii) рискът за безопасността от използването на продуктите заедно не е по-висок, отколкото когато същите продукти,
взети поотделно, се използват в комбинация с други продукти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Изисквания за екопроектиране
1.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.1.

Изисквания за енергийна ефективност за насочени лампи
Индексът за енергийна ефективност (EEI) на лампата се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след
десетичната запетая:
EEI = Pcor / Pref
където:
Pcor е обявената мощност, измерена при номинално входно напрежение и поправена (когато е необходимо) в
съответствие с таблица 1. Корекционните коефициенти са кумулативни, когато е необходимо.
Таблица 1
Корекционни коефициенти
Коригирана мощност (Pcor)

Обхват на поправката

Лампи, работещи с външна ПРА за халогенни лампи

Prated × 1,06

Лампи, работещи с външна ПРА за светодиодни лампи

Prated × 1,10

Луминесцентни лампи с диаметър 16 mm (лампи Т5) и 4щифтови едноцокълни луминесцентни лампи, работещи с
външна ПРА за луминесцентни лампи

Prated × 1,10

Други лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни
лампи

pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Фuse þ 0,0103Фuse
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Prated Ü
0,15 Фuse þ 0,0097Фuse

Лампи, работещи с външна ПРА за газоразрядни лампи с
висок интензитет

Prated × 1,10

Компактни луминесцентни лампи с индекс на цвето
предаване > 90

Prated × 0,85

Лампи със заслонка против заслепяване

Prated × 0,80

0,24

Pref е изчислителната мощност, получена от полезния светлинен поток на лампата (Φuse) по следната формула:
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
За модели с Φuse < 1 300 lm: Pref ¼ 0,88 Φuse þ 0,049Φuse

За модели с Φuse ≥ 1 300 lm: Pref = 0,07341Φuse
Φuse се определя, както следва:

— насочени лампи, с ъгъл на светлинния сноп ≥ 90° върху чиято опаковка е нанесено предупреждение в съот
ветствие с точка 3.1.2, буква й) от настоящото приложение: обявен светлинен поток в конус 120° (Φ120°);
— други насочени лампи: обявен светлинен поток в конус 90° (Φ90°).
Максималният EEI на насочените лампи е посочен в таблица 2.
Таблица 2
Дата на подаване на
заявлението

Етап 1

Максимален индекс за енергийна ефективност (EEI)
Лампи с нажежаема жичка за
мрежово напрежение

Други лампи с нажежаема
жичка

Газоразрядни лампи
с висок интензитет

Други лампи

Ако Φuse > 450 lm: 1,75

Ако Φuse ≤ 450 lm: 1,20
Ако Φuse > 450 lm: 0,95

0,50

0,50
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Максимален индекс за енергийна ефективност (EEI)
Дата на подаване на
заявлението

Лампи с нажежаема жичка за
мрежово напрежение

Други лампи с нажежаема
жичка

Газоразрядни лампи
с висок интензитет

Други лампи

Етап 2

1,75

0,95

0,50

0,50

Етап 3

0,95

0,95

0,36

0,20

Етап 3 за лампи с нажежаема жичка се прилага само ако не по-късно от 30 септември 2015 г. Комисията осигури
доказателства посредством подробна оценка на пазара и съобщи на Консултативния форум, че на пазара има лампи
за мрежово напрежение, които са:
— в съответствие с изискването за максималния EEI от етап 3;
— ценово достъпни, в смисъл че не водят до прекомерни разходи за мнозинството крайни потребители;
— до голяма степен еквивалентни (от потребителска гледна точка) по функционални параметри на лампите с
нажежаема жичка за мрежово напрежение, които са налични на пазара към датата на влизане в сила на
настоящия регламент, включително по отношение на светлинните потоци в целия обхват от базови светлинни
потоци, посочени в таблица 6;
— съвместими с оборудване, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите с нажежаема
жичка, налично към датата на влизане в сила на настоящия регламент, в съответствие със съвременните
технически изисквания за съвместимост.
1.2.

Изисквания за енергийна ефективност на ПРА
От етап 2 нататък консумираната при празен ход мощност от дадена ПРА, предназначена за използване между
електрическата мрежа и прекъсвача за включване/изключване на лампата, не трябва да надвишава 1,0 W. От етап 3
нататък ограничението е 0,50 W. За ПРА с изходна мощност (P) над 250 W пределните стойности за консумираната
мощност при празен ход се умножават по P/250 W.
От етап 3 нататък консумираната от дадена ПРА мощност в режим на готовност не трябва да надвишава 0,50 W.
От етап 2 нататък КПД на дадена ПРА за халогенни лампи трябва да бъде поне 0,91 при товар 100 %.

2.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

2.1.

Изисквания към функционалните възможности на насочените лампи, различни от светодиодни лампи
Изискванията към функционалните възможности на лампите са дадени в таблица 3 за насочени компактни луми
несцентни лампи и в таблица 4 за насочени лампи с изключение на компактни луминесцентни лампи, светодиодни
лампи и газоразрядни лампи с висок интензитет.
Таблица 3
Изисквания към функционалните възможности на насочени компактни луминесцентни лампи
Функционален параметър

Етап 1,
освен ако не е посочено друго

Етап 3

Коефициент на дълготрайност на
лампата при 6 000 h

От 1 март 2014 г. ≥ 0,50

≥ 0,70

Експлоатационен фактор

При 2 000 часа: ≥ 80 %

При 2 000 часа: ≥ 83 %
При 6 000 часа: ≥70 %

Брой цикли на комутация преди
излизане от строя

≥ половината от срока на
експлоатация на лампата, изразен в
часове
≥ 10 000 ако времето за пускане >
0,3 s

≥ половината от срока на
експлоатация на лампата, изразен в
часове
≥ 30 000 ако времето за пускане >
0,3 s

Време за пускане

< 2,0 s

< 1,5 s ако P < 10 W
< 1,0 s ако P ≥ 10 W

Време за загряване на лампата до
60% от Φ

< 40 s
или < 100 s за лампи, съдържащи
живак под формата на амалгама

< 40 s
или < 100 s за лампи, съдържащи
живак под формата на амалгама

Процент на преждевременно излизане
от строя

≤ 5,0 % при 500 h

≤ 5,0 % при 1 000 h
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Етап 1,
освен ако не е посочено друго

Функционален параметър

Етап 3

Фактор на мощността на лампата за
лампи с вградена ПРА

≥ 0,50 ако P < 25 W
≥ 0,90 ако P ≥ 25 W

≥ 0,55 ако P < 25 W
≥ 0,90 ако P ≥ 25 W

Индекс на цветопредаване (Ra)

≥ 80
≥ 65 ако лампата е предназначена
за работа на открито или за
промишлени приложения в съот
ветствие с точка 3.1.3, буква л) от
настоящото приложение

≥ 80
≥ 65 ако лампата е предназначена
за работа на открито или за
промишлени приложения в съот
ветствие с точка 3.1.3, буква л) от
настоящото приложение

Ако цокълът на лампата е от стандартизиран тип, който се използва и за лампи с нажежаема жичка, то от етап 2
нататък лампата следва да отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с оборудване,
проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите с нажежаема жичка.
Таблица 4
Изисквания към функционалните възможности на други насочени лампи (с изключение на светодиодни
лампи, компактни луминесцентни лампи и газоразрядни лампи с висок интензитет)

2.2.

Функционален параметър

Етапи 1 и 2

Обявен срок на експлоатация на
лампата при 50 % дълготрайност на
лампата

≥ 1 000 h (≥ 2 000 h на етап 2) ≥
2 000 h за лампи за свръхниско
напрежение, които не отговарят на
изискването за етап 3 за КПД на
лампи с нажежаема жичка от
точка 1.1 от настоящото прило
жение

≥ 2 000 h
≥ 4 000 h за лампи за свръхниско
напрежение

Експлоатационен фактор

≥ 80 % при 75 % от средния обявен
срок на експлоатация

≥ 80 % при 75 % от средния обявен
срок на експлоатация

Брой цикли на комутация

> четири пъти обявения срок на
експлоатация на лампата, изразен в
часове

> четири пъти обявения срок на
експлоатация на лампата, изразен в
часове

Време за пускане

< 0,2 s

< 0,2 s

Време за загряване на лампата до
60% от Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Процент на преждевременно излизане
от строя

≤ 5,0 % при 100 h

≤ 5,0 % при 200 h

Фактор на мощността на лампата за
лампи с вградена ПРА

Мощност > 25 W: ≥ 0,9
Мощност ≤ 25 W: ≥ 0,5

Мощност > 25 W: ≥ 0,9
Мощност ≤ 25 W: ≥ 0,5

Етап 3

Изисквания към функционалните възможности на ненасочени и насочени светодиодни лампи
Изискванията към функционалните възможности на лампите са дадени в таблица 5 както за ненасочени, така и за
насочени светодиодни лампи.
Таблица 5
Изисквания към функционалните възможности на ненасочени и насочени светодиодни лампи
Функционален параметър

Изискване от етап 1 нататък, освен ако не е посочено друго

Коефициент на дълготрайност на лампата при 6 000 h

от 1 март 2014 г. ≥ 0,90

Експлоатационен фактор при 6 000 часа

от 1 март 2014 г. ≥ 0,80

Брой цикли на комутация преди излизане от строя

≥ 15 000 ако обявеният срок на експлоатация на
лампата ≥ 30 000 h, в противен случай
≥ половината от обявения срок на експлоатация на
лампата, изразен в часове

Време за пускане

< 0,5 s

Време за загряване на лампата до 95 % от Φ

< 2s

Процент на преждевременно излизане от строя

≤ 5,0 % при 1 000 h
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Функционален параметър

Изискване от етап 1 нататък, освен ако не е посочено друго

Индекс на цветопредаване (Ra)

≥ 80
≥ 65 ако лампата е предназначена за работа на открито
или за промишлени приложения в съответствие с точка
3.1.3, буква л) от настоящото приложение

Устойчивост на цвета

Изменение на координатите на цветността в рамките на
шест прага на цветоразличаване или по-малко.

Фактор на мощността на лампата (PF) за лампи с
вградена ПРА

P≤
2W
5W
P>

2W: няма изисквания
< P ≤ 5 W: PF > 0,4
< P ≤ 25 W: PF > 0,5
25 W: PF > 0,9

Ако цокълът на лампата е от стандартизиран тип, който се използва и за лампи с нажежаема жичка, то от етап 2
нататък лампата следва да отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с оборудване,
проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите с нажежаема жичка.
2.3.

Изисквания към функционалните възможности на оборудване, проектирано за монтиране между елек
трическата мрежа и лампите.
От етап 2 нататък оборудването, проектирано за монтиране между електрическата мрежа и лампите, трябва да
отговаря на съвременните технически изисквания за съвместимост с лампи, чиито индекс за енергийна ефективност
(изчислен както за ненасочени, така и за ненасочени лампи в съответствие с метода, определен в точка 1.1 от
настоящото приложение) е максимум:
— 0,24 за ненасочени лампи (приемайки, че Φuse = сумарния обявен светлинен поток);
— 0,40 за насочени лампи.
Когато устройство за регулиране на светлинния поток е включено на най-ниската степен, при която работещите
лампи консумират мощност, те трябва да излъчват най-малко 1 % от светлинния си поток за максимална мощност.
Когато даден осветител бъде пуснат на пазара и е предназначен за продажба на крайни потребители и към него са
включени лампи, сменяеми от крайния потребител, то тези лампи трябва да са от един от двата най-високи
енергийни класа съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията, за които осветителят е етикетиран
като съвместим.

3.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

3.1.

Изисквания към продуктовата информация за насочените лампи
От етап 1 нататък се предоставя следната информация, освен ако не е указано друго.
Тези изисквания към информацията не се прилагат за:
— лампи с нажежаема жичка, които не отговарят на изискванията за светоотдаването за етап 2;
— светодиодни модули, когато се предлагат на пазара като част от осветител и не са предназначени да бъдат махани
от крайния потребител.
Във всички форми на продуктова информация терминът „енергоспестяваща лампа“ и всяко подобно свързано с
продукта рекламно обявление за светоотдаването на лампата могат да бъдат използвани само ако индексът за
енергийната ефективност на лампата (изчислен в съответствие с метода, определен в точка 1.1 от настоящото
приложение) е 0,40 или по-малък.

3.1.1. Информация, която трябва да е видна върху самата лампа
За лампи, различни от газоразрядни лампи с висок интензитет, стойността и мерната единица („lm“, „K“ и „°“) за
номиналния полезен светлинен поток, за цветната температура и за номиналния ъгъл на светлинния сноп трябва да
са посочени с четлив шрифт върху повърхността на лампата, ако след включването на информацията, свързана с
безопасността, като например мощност и напрежение, има достатъчно място върху лампата, без да се възпрепятства
излишно излъчването на светлина от лампата.
Ако има място само за една от трите стойности, се дава номиналният полезен светлинен поток. Ако има място за две
стойности, се дават номиналният полезен светлинен поток и цветната температура.
3.1.2. Информация, която трябва да е видна за крайни потребители върху опаковката и на интернет страници със
свободен достъп преди закупуването
Информацията в букви а) до о) по-долу се показва на интернет страниците със свободен достъп и под всякаква друга
форма, която производителят счете за подходяща.
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Ако продуктът се пуска на пазара в опаковки, съдържащи информация, която трябва да бъде видна за крайния
потребител преди закупуването, информацията трябва да бъде ясно и видно посочена върху опаковката.
Не е необходимо за информацията да се използват същите формулировки като в списъка по-долу. Тя може да бъде
представена под формата на графики, чертежи или символи вместо с текст.
a) номинален полезен светлинен поток, посочен с шрифт, поне два пъти по-едър от този за номиналната мощност
на лампата;
б) номинален срок на експлоатация на лампата в часове (не по-дълъг от обявения срок на експлоатация);
в) цветна температура като стойност в градуси по Келвин, изразена графично или с думи;
г) брой цикли на комутация преди преждевременно излизане от строя;
д) време за загряване на лампата до 60 % от пълния светлинен поток на лампата (ако е под 1 секунда, може да бъде
отбелязано „с мигновено постигане на максималното светене“);
e) предупреждение за това, че потокът на лампата не може да се регулира или може да се регулира само от
специални регулатори на светлинния поток; в последния случай на интернет страницата на производителя се
предоставя списък на съвместими регулатори на светлинния поток;
ж) дали е проектирана за оптимално използване при нестандартни условия (например околна температура Ta ≠
25 °C или специфично управление на температурата, ако е необходимо) и информация за тези условия;
з) размери на лампата в милиметри (дължина и най-голям диаметър);
и) номинален ъгъл на светлинния сноп в градуси;
й) ако ъгълът на светлинния сноп на лампата е ≥ 90° и полезният светлинен поток, както е определен в точка 1.1
от настоящото приложение, се измерва в конус 120°, предупреждение, че лампата не е подходяща за акцен
тиращо осветление;
к) ако цокълът на лампата е от стандартизиран тип, използван също и за лампи с нажежаема жичка, но размерите
на лампата са различни от размерите на лампата(ите) с нажежаема жичка, която(ито) тя е предназначена да
замени — чертеж със съпоставяне на размерите на лампата с размерите на нажежаемата(ите) лампа(и), които тя
ще замени;
л) указание, че лампата е от типовете, изброени в първата колона на таблица 6, може да бъде поставено само ако
светлинният поток на лампата в конус 90° (Φ90°) е не по-малък от базовия светлинен поток, посочен в таблица 6
за най-малките мощности на лампи от въпросния тип; Базовият светлинен поток се умножава по корекционния
коефициент от таблица 7. За светодиодни лампи той допълнително се умножава по корекционния коефициент от
таблица 8.
м) обявление за еквивалентност, свързано с мощността на типа на заменяната лампа, може да бъде изобразявано
само ако типът лампа е в списъка от таблица 6 и ако светлинният поток на лампата в конус 90° (Φ90°) е не помалък от съответния базов светлинен поток в таблица 6. Базовият светлинен поток се умножава по корекционния
коефициент от таблица 7. За светодиодни лампи той допълнително се умножава по корекционния коефициент от
таблица 8. Междинните стойности както за светлинния поток, така и за заявената еквивалентна мощност на
лампата (закръглени към най-близката стойност с точност 1 W) трябва да се пресмятат чрез линейна интер
полация между две съседни стойности.
Таблица 6
Базов светлинен поток за обявяване на еквивалентност
Тип за свръхниско напрежение, с отражател
Тип

MR11 GU4
MR16 GU 5.3

AR111

Мощност (W)

Базов Φ90° (lm)

20

160

35

300

20

180

35

300

50

540

35

250

50

390

75

640

100

785
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Тип за мрежово напрежение, издувно стъкло, с отражател
Тип

R50/NR50

R63/NR63

R80/NR80

R95/NR95

R125

Мощност (W)

Базов Φ90° (lm)

25

90

40

170

40

180

60

300

60

300

75

350

100

580

75

350

100

540

100

580

150

1 000

Тип за мрежово напрежение, пресовано стъкло, с отражател
Мощност (W)

Базов Φ90° (lm)

20

90

25

125

35

200

50

300

35

200

50

300

75

500

PAR25

50

350

75

550

PAR30S

50

350

75

550

100

750

50

350

75

550

100

720

60

400

75

555

80

600

100

760

120

900

Тип

PAR16

PAR20

PAR36

PAR38

Таблица 7
Коефициенти за умножение във връзка с експлоатационния фактор
Тип на лампата

Коефициент за умножение на светлинния поток

Халогенни лампи

1

Малки флуоресцентни лампи

1,08

Светодиодни лампи

1 + 0,5 × (1 — LLMF)
където LLMF e експлоатационният фактор в края на
номиналния срок на експлоатация
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Таблица 8
Коефициенти за умножение за светодиодни лампи
Ъгъл на светлинния сноп на светодиодната лампа

Коефициент за умножение на светлинния поток

ъгъл на светлинния сноп ≥ 20°

1

15° ≤ ъгъл на светлинния сноп < 20°

0,9

10° ≤ ъгъл на светлинния сноп < 15°

0,85

ъгъл на светлинния сноп < 10°

0,80

Ако лампата съдържа живак:
н) съдържание на живак в лампата, изразено във вида X,X mg;
o) указание, в случай на случайно счупване на лампата, коя интернет страница да се използва за намиране на
инструкции относно почистването на останките от лампата.
3.1.3. Информация, която следва да се направи обществено достояние на свободно достъпни интернет страници и във
всякаква друга форма, която производителят счете за подходяща
Като минимум трябва да бъде предоставена следната информация, поне като стойности:
а) информацията, посочена в точка 3.1.2;
б) обявена мощност (с точност 0,1 W);
в) обявен полезен светлинен поток;
г) обявен срок на експлоатация на лампата;
д) фактор на мощността на лампата;
е) експлоатационен фактор в края на номиналния срок на експлоатация на лампата (освен за лампи с нажежаема
жичка);
ж) време за пускане (изразено във вида X,X секунди);
з) цветопредаване;
и) устойчивост на цвета (само за светодиоди);
й) обявен върхов интензитет в кандели (cd);
к) обявен ъгъл на светлинния сноп;
л) ако е предназначена за употреба в закрити помещения или за промишлени приложения — указание за това;
м) спектрално разпределение на мощността в диапазона 180-800 nm.
Ако лампата съдържа живак:
н) инструкции относно почистването на останките от лампата в случай на нейното случайно счупване;
о) препоръки за обезвреждането на лампата като отпадък в края на срока ѝ на експлоатация в съответствие с
Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1).
3.2.

Допълнителни изисквания към продуктовата информация за светодиодни лампи за замяна на луминес
центни лампи без вграден баласт
В допълнение към изискванията към продуктовата информация съгласно точка 3.1 от настоящото приложение или
точка 3.1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 244/2009, от етап 1 нататък производителите на светодиодни
лампи за замяна на луминесцентни лампи без вграден баласт следва да публикуват предупреждение на обществено
достъпни интернет страници със свободен достъп и във всякаква друга форма, която счетат за подходяща, че общата
енергийна ефективност и разпределение на светлината на всяка уредба, в която се използват такива лампи, са
определени при проектирането на уредбата.

(1) ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.
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Обявления, че светодиодна лампа замества луминесцентна лампа без вграден баласт с определена мощност, могат да
бъдат правени само ако:
— светлинният интензитет в която и да е посока около оста на тръбата не се отклонява с повече от 25 % от
средния светлинен интензитет около тръбата; и
— светлинният поток на светодиодната лампа не е по-малък от светлинния поток на луминесцентната лампа с
обявената мощност. Светлинният поток на луминесцентната лампа се получава чрез умножаване на обявената
мощност с минималната стойност на светоотдаването за съответната луминесцентна лампа, взета от Регламент
(ЕО) № 245/2009 на Комисията (1); и
— мощността на светодиодната лампа не е по-голяма от мощността на луминесцентната лампа, която е обявено, че
може да замени.
Досието с техническа документация трябва да предоставя данни в подкрепа на тези обявления.
3.3.

Изисквания към продуктовата информация за оборудване, различно от осветители, проектирано за
монтиране между електрическата мрежа и лампите
От етап 2 нататък, ако оборудването не осигурява съвместимост с някоя от енергоспестяващите лампи съгласно част
2.3 от настоящото приложение, на обществено достъпни интернет страници със свободен достъп и във всякаква
друга форма, която производителят счете за подходяща, трябва да бъде публикувано предупреждение, че оборуд
ването не е съвместимо с енергоспестяващи лампи.

3.4.

Изисквания към продуктовата информация за пусково-регулираща апаратура за лампи
От етап 2 нататък на свободно достъпни интернет страници и във всякаква друга форма, която производителят счете
за подходяща, се публикува следната информация:
— указание, че продуктът е предназначен да бъде използван като ПРА за лампи;
— ако е приложимо, информация, че продуктът може да работи в режим на празен ход.

(1) ОВ L 76, 24.3.2009 г., стр. 17.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Процедура за проверка с цел надзор върху пазара
Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО,
органите на държавите членки прилагат процедурите за проверка, изброени в настоящото приложение. Органите за надзор
върху пазара предоставят информацията за резултатите от изпитванията на други държави членки и на Комисията.
Органите на държавите членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими методики за измерване, които да са
съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в
документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.
1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЛАМПИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ, И ЗА СВЕТОДИОДНИ ЛАМПИ,
КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА БЪДАТ СМЕНЯНИ В ОСВЕТИТЕЛЯ ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
Органите на държавите членки изпитват партида (от образци) от минимум двадесет лампи от един и същи модел на
един и същи производител, взети по възможност в равни количества от четири случайно избрани източника, освен ако в
таблица 9 не е посочено друго.
Счита се, че моделът отговаря на изискванията, посочени в настоящия регламент, ако:
а) лампите в партидата се придружават от изискваната и точна продуктова информация и
б) се установи, че лампите в партидата са в съответствие с разпоредбите за съвместимостта от точки 2.1 и 2.2 от
приложение III, при прилагане на съвременни технически методи и критерии за оценка на съвместимостта, вклю
чително изложените в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за целта в Официален вестник на
Европейския съюз; и
в) изпитването на параметрите на лампите от партидата, изброени в таблица 9, не показва несъответствие за някой от
параметрите.
Таблица 9
Параметър

Коефициент на дълготрайност на лампата
след 6 000 часа (само за светодиодни
лампи )

Процедура

Изпитването завършва:
— когато е изпълнен изискваният брой часове или
— когато повече от две лампи излязат от строя,
в зависимост кое настъпи първо.
Съответствие с изискванията: преди необходимия брой часове се
допуска да излязат от строя най-много две от всеки 20 лампи от
изпитваната партида
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Брой цикли на комутация преди излизане
от строя

Изпитването завършва, когато бъде достигнат необходимият брой
цикли на комутация или когато повече от една на всеки 20 лампи
от изпитваната партида са достигнали края на своя срок на експлоа
тация, в зависимост от това кое настъпи първо.
Съответствие с изискванията: след достигането на необходимия брой
цикли на комутация най-малко 19 на всеки 20 лампи от партидата
не са излезли от строя.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Време за пускане

Съответствие с изискванията: средното време за пускане на лампите от
изпитваната партида не е по-дълго от изискваното време за пускане,
завишено с 10 %, и никоя лампа от партидата с образци не е с време
за пускане два пъти по-дълго от изискваното време за пускане.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Време за загряване на лампата до 60 % от
Φ

Съответствие с изискванията: средното време за загряване на лампите
от изпитваната партида не е по-дълго от изискваното време за
загряване, завишено с 10 %, и никоя лампа от партидата с образци
не е с време за загряване, надвишаващо 1,5 пъти изискваното време за
загряване.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи
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Параметър

Процент на преждевременно излизане от
строя

Процедура

Изпитването завършва:
— когато е изпълнен необходимият брой часове или
— когато повече от една лампа излезе от строя, в зависимост от това
кое настъпи първо.
Съответствие с изискванията: преди необходимия брой часове от
строя излиза най-много една от всеки 20 лампи от изпитваната
партида.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Индекс на цветопредаване (Ra)

Съответствие с изискванията: средният Ra на лампите от изпитваната
партида не е по-нисък с повече от три пункта от изискваната
стойност и в изпитваната партида няма лампа със стойност на Ra,
която да е по-ниска от изискваната стойност с повече от 3,9 пункта.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Експлоатационен фактор в края на номи
налния срок на експлоатация (само за
светодиодни лампи)

За тези цели „край на срока на експлоатация“ означава момента във
времето, в който се очаква само 50 % от лампите да не са излезли от
строя или в който средният експлоатационен фактор за партидата се
очаква да спадне под 70 %, в зависимост от това кое се очаква да
настъпи първо.
Съответствие с изискванията: експлоатационният фактор в края на
номиналния срок на експлоатация и стойностите за срока на експлоа
тация, получени чрез екстраполация от коефициента на дългот
райност на лампата и средния експлоатационен фактор за партидата
при 6 000 часа, не са по-малки с повече от 10 % от експлоата
ционния фактор и стойностите за номиналния срок на експлоатация,
обявени в продуктовата информация.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Обявявания на еквивалентност за лампи,
предназначени да заместват по-стари
лампи при обновяване на уредби,
съгласно точки 3.1.2, букви л) и м) от
приложение III

Ако за съответствие се проверява само обявяването на еквивалентност,
достатъчно е да се изпитат 10 лампи, взети по възможност в прибли
зително равни количества от четири случайно избрани източника.
Съответствие с изискванията: средният резултат за лампите от изпит
ваната партида не се отклонява от пределната стойност, прага или
обявените стойности с повече от 10 %.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Ъгъл на светлинния сноп

Спазване на изискванията: средният резултат за лампите от изпит
ваната партида не се отклонява от обявения ъгъл на светлинния
сноп с повече от 25 % и ъгълът на светлинния сноп на всяка
отделна лампа от изпитваната партида не се отклонява с повече от
25 % от номиналната стойност.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Върхов интензитет

Съответствие с изискванията: върховият интензитет на всяка отделна
лампа от изпитваната партида е не по-малък от 75 % от номиналния
интензитет за модела.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

Други параметри (включително индекс за
енергийна ефективност)

Съответствие с изискванията: средният резултат за лампите от
партидата не се отклонява от пределната стойност, прага или
обявените стойности с повече от 10 %.
Несъответствие с изискванията: в другите случаи

В другите случаи моделът се счита за несъответстващ.
2. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА БЪДАТ МАХАНИ ОТ
ОСВЕТИТЕЛЯ ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
За целите на долуописаните изпитвания органите на държавите членки набавят изпитвателни образци (на светодиодни
модули или осветители, според случая) от един и същи модел на един и същи производител, взети по възможност в
равни количества от случайно избрани източници. За точки 1, 3 и 5 по-долу, броят на източниците следва, когато е
възможно, да бъде най-малко четири. За точка 2 броят на източниците следва да бъде по възможност най-малко четири,
освен ако броят на осветителите, необходими за да се набавят чрез изваждане 20 светодиодни модула от същия модел, е
по-малък от четири, в който случай броят на източниците е равен на броя на необходимите осветители. За точка 4, ако
изпитването на първите два осветителя не бъде преминато, следващите три, подлежащи на изпитване, трябва да бъдат от
други три източника, когато това е възможно.
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Органите на държавите членки следва да прилагат следната процедура в последователността, посочена по-долу, докато се
достигне до заключение относно съответствието на модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и), или бъде заключено, че
изпитването не може да бъде проведено. „Осветител тяло“ се отнася за осветителя, съдържащ светодиодните модули, а
„изпитване“ се отнася за процедурата, описана в част 1 на настоящото приложение, с изключение на точка 4. Ако в
досието с техническа документация се разрешава изпитване както съгласно точка 1, така и съгласно точка 2, органите
могат да изберат най-подходящия метод.
(1) Ако в досието с техническа документация на осветителя се предвижда изпитване на целия осветител като лампа,
органите изпитват 20 осветителя като лампи. Ако моделът на осветителя се счита за съответстващ, за модела(ите) на
светодиодния(ите) модул(и) се счита, че съответстват на изискванията, определени в настоящия регламент. Ако
моделът на осветителя се счита за несъответстващ, за модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и) също се счита, че
не са съответстващи.
(2) В противен случай, ако досието с техническа документация на осветителя дава възможност за отстраняване на
светодиодния(ите) модул(и) за изпитването, органите следва да набавят достатъчно осветители, за да се получат
20 образеца за всеки модел вграден светодиоден модул. Те следват указанията на досието с техническа документация
за демонтиране на осветителите и изпитват всеки модел светодиоден модул отделно. Заключението относно съот
ветствието на модела(ите) на светодиодния(ите) модул(и) трябва да произтича от изпитването(ията).
(3) В противен случай, ако според досието с техническата документация на осветителя производителят на осветителя е
набавил вградения(ите) светодиоден(ни) модул(и) като отделен(ни) продукт(и) с маркировка „CE“ от пазара на Съюза,
органите набавят за изпитване 20 образеца от всеки модел на светодиоден модул от пазара на Съюза и изпитват
всеки модел на светодиоден модул отделно. Заключението относно съответствието на модела(ите) на светодиод
ния(ите) модул(и) трябва да произтича от изпитването(ията). Ако моделът(ите) вече не е(са) на разположение на
пазара на Съюза, надзор на пазара не може да бъде извършен.
(4) В противен случай, ако производителят на осветителя не е набавил вградения(ите) светодиоден(ни) модул(и) като
отделни продукти с маркировка „CE“ от пазара на Съюза, органите изискват от производителя на осветителя да
предостави копие на данните от първоначалното изпитване на светодиодния(ите) модул(и), показваща, че светоди
одния(ите) модул(и) са в съответствие с изискванията, приложими за:
— всички светодиодни модули от таблица 5 на настоящия регламент;
— ако са насочени светодиодни модули — от таблици 1 и 2 на настоящия регламент;
— ако са ненасочени светодиодни модули — от таблици 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 244/2009.
Ако според данните от изпитването някой от моделите светодиоден(ни) модул(и) в осветителя не са в съответствие с
изискванията, моделът(ите) светодиоден(ни) модул(и) се счита(т) за несъответстващ(и) на изискванията.
В противен случай органите разглобяват единичен осветител, за да проверят дали светодиодния(ите) модул(и) в
осветителя е(са) от същия тип, както е описано в данните от изпитването. Ако някой от тях е различен или не може
да бъде идентифициран, моделът(ите) светодиоден(ни) модул(и) се счита(т) за несъответстващ(и) на изискванията.
В противен случай, по отношение на изискванията за циклите на комутация, преждевременно излизане от строя,
времето за пускане и времето за загряване от таблица 5, се изпитва друг осветител, който работи при номинални
условия. По време на работата на осветителя с номинални стойности, температурата на светодиодния(ите) модул(и)
трябва да се изпита и по отношение на определените пределни стойности. Ако резултатите от изпитванията
(различни от преждевременно излизане от строя) се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 % или
осветителят е излязъл от строя преждевременно, се изпитват още три осветителя. Ако средните стойности от
резултатите от последващите три изпитвания (различни от тези, свързани с преждевременно излизане от строя и
с работната температура) не се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 %, никой от осветителите не е
излязъл от строя преждевременно, и работната температура (в °C) е в рамките на 10 % от определените граници и
при трите изпитвания, се счита, че светодиодният(ите) модул(и) съответства(т) на изискванията. В противен случай се
счита, че не съответстват.
(5) Ако изпитване съгласно точки от 1 до 4 не е възможно, защото в осветителя не могат да бъдат разграничени
независимо изпитваеми светодиодни модули, органите изпитват един осветител по отношение на изискванията за
циклите на комутация, преждевременното излизане от строя, времето за пускане и времето за загряване от таблица
5. Ако резултатите от изпитванията се отклоняват от пределните стойности с повече от 10 % или осветителят е
излязъл от строя преждевременно, се изпитват още три осветителя. Ако средните стойности от резултатите от
последващите три изпитвания (различни от тези, свързани с преждевременно излизане от строя) не се отклоняват
от пределните стойности с повече от 10 % и нито един от осветителите не е излязъл от строя преждевременно, се
счита, че моделът(ите) на светодиодния(ите) модул(и), вграден(и) в осветителя, отговарят на изискванията, форму
лирани в настоящия регламент. В противен случай се счита, че не съответстват.
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3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОБОРУДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНО ЗА МОНТИРАНЕ МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА И
ЛАМПИТЕ
Органите на държавите членки трябва да изпитат едно единствено устройство.
Счита се, че оборудването отговаря на изискванията, формулирани в настоящия регламент, ако се установи, че то е
съобразено с разпоредбите за съвместимост от точка 2.3 от приложение III, като се прилагат съвременни технически
методи и критерии за оценяване на съвместимостта, включително изложените в документи, чиито обозначителни номера
са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз. Ако бъде установена несъвместимост, моделът
продължава да се счита за съответстващ, при условие че той удовлетворява изискванията към продуктовата информация
от точка 3.3 от приложение III или от член 3.2 от Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012.
В допълнение към изискванията за съвместимост пусково-регулиращата апаратура се изпитва също така по отношение на
изискванията за ефективност от точка 1.2 от приложение III. Изпитването се извършва с една единствена ПРА, а не
върху комбинация от няколко ПРА, дори ако моделът е проектиран да използва други ПРА за експлоатацията на
лампата(ите) в дадена уредба. Счита се, че моделът отговаря на изискванията, ако резултатите не се отклоняват от
пределните стойности с повече от 2,5 %. Ако резултатите се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %, се
изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с изискванията на настоящия регламент, ако средната
стойност на резултатите от последните три изпитвания не се отклоняват от пределните стойности с повече от 2,5 %.
В допълнение към изискванията за съвместимост осветители, предназначени за продажба на крайни потребители, се
проверяват също така за наличието на лампи в техните опаковки. Счита се, че моделът е съответстващ ако няма лампи
или ако наличните лампи са от енергийните класове, изисквани съгласно точка 2.3 от приложение III.
В допълнение към изискванията за съвместимост регулаторите на светлинния поток се изпитват с лампи с нажежаема
жичка, когато регулаторът е в положението за най-малък светлинен поток. Моделът се счита за съответстващ, ако, когато
е монтиран в съответствие с инструкциите на производителя, лампите осигуряват най-малко 1 % от светлинния си поток
при максимална мощност.
Ако моделът не удовлетворява приложимите критерии за съответствие, посочени по-горе, той се счита за несъответстващ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Базови стойности за сравнение, споменати в член 6
Най-добрата налична технология на пазара към момента на влизане в сила на настоящия регламент, по отношение на
екологичните аспекти, които бяха счетени за значими и са количествено определими, е посочена по-долу. Характерис
тиките, изисквани за определени приложения (като например висок индекс на цветопредаване), могат да не позволяват на
продуктите, осигуряващи такива характеристики, да постигат въпросните базови стойности за сравнение.
1. ЕФЕКТИВНОСТ НА НАСОЧЕНИ ЛАМПИ
Най-ефективната лампа беше с индекс за енергийна ефективност 0,16.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖИВАК В ЛАМПИТЕ
Има лампи, които не съдържат живак и са сред най-ефективните в енергийно отношение.
3. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРА ЗА ХАЛОГЕННИ ЛАМПИ
Най-ефективната ПРА за халогенни лампи беше с ефективност 0,93.

14.12.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1195/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
относно разрешаването на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma koningii
(MUCL 39203), за пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод (притежател на
разрешителното: Lyven)
(текст от значение за ЕИП)

върху здравето на животните, здравето на хората или
върху околната среда, както и че може да подобри съот
ношението фураж/наддаване при пуйките за угояване. Той
заключи също така, че обхватът на направеното
заключение може да се разшири, така че да се отнася и
до пуйките, отглеждани за разплод. Органът не счита, че
са необходими специфични изисквания за мониторинг
след пускането на пазара. Той провери и доклада
относно метода за анализ на фуражната добавка във
фуражите, представен от референтната лаборатория,
определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки
за използване при храненето на животните (1), и по-специално
член 9, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че
добавките за използване при храненето на животните
подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и
процедурите за издаване на разрешително.

(2)

С Регламент (ЕО) № 828/2007 на Комисията (2) упот
ребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC
3.2.1.8), получена от Trichoderma koningii (MUCL
39203), бе разрешена за неограничен период от време
за пилета за угояване.

(3)

(4)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003
беше подадено заявление за нова употреба на препарата
от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от
Trichoderma koningii (MUCL 39203), за пуйки за
угояване и пуйки, отглеждани за разплод, с искането
добавката да се класифицира в категорията „зоотех
нически
добавки“.
Посоченото
заявление
беше
придружено от данните и документите, изисквани
съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1831/2003.
Европейският орган за безопасност на храните („Органът“)
заключи в становището си от 4 юли 2012 г. (3), че при
предложените условия на употреба препаратът от ендо1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma
koningii (MUCL 39203), няма неблагоприятно въздействие

(5)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза
(EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma koningii (MUCL
39203), се установи, че са изпълнени условията за
разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО)
№ 1831/2003. Поради това употребата на посочения
препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото
в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Разрешава се посоченият в приложението препарат,
принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към
функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта
на храната“, като добавка при храненето на животните при
спазване на определените в приложението условия.
Член 2
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 държави
членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 12.
(3) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(7):2843.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или
категория
животни

Максимална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

единици за активност/kg
пълноценен фураж със
съдържание на влага 12 %

Други разпоредби

Срок на валидност
на разрешителното

BG

Наименование
Идентифика
на прите
ционен номер
жателя на
на добавката
разреши
телното

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната
4a1642

Lyven

Ендо-1,4бетаксиланаза
EC 3.2.1.8

Състав на добавката
Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена
от Trichoderma koningii (MUCL 39203), с
минимална активност:

в течно състояние: 200 AXC/ml
Характеристика на активното вещество
ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от
Trichoderma koningii (MUCL 39203)
Метод за анализ (2)
За количествено определяне на ендо-1,4-бетаксиланаза, получена от Trichoderma koningii
(MUCL 39203), във фуражите:

Пуйки,
отглеждани
за разплод

—

75 AXC

—

1. В указанията за употреба на
добавката и премикса да се посочат
температурата на съхранение, срокът
на съхранение и устойчивостта при
гранулиране.
2. Препоръчителна максимална доза на
килограм пълноценен фураж за
пуйки за угояване и пуйки,
отглеждани за разплод: 100 AXC.
3. За употреба във фуражи, богати на
нескорбелни полизахариди (основно
арабиноксилани).
4. Мерки за безопасност: носене на
предпазна маска, предпазни очила и
ръкавици по време на работа.

колориметричен метод, основан на количествено
определяне на обагрени олигомери, получени
при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза
върху Remazol-Brilliant-Blue-R ксилан при pH
4,7 и 30 °C

3 януари 2023 г.

Официален вестник на Европейския съюз

в твърдо състояние: 1 500 AXC (1)/g

Пуйки за
угояване

(1) 1 AXC е количеството ензим, което освобождава 17,2 μmol редуцираща захар (изразена като малтозни еквиваленти) от овесен ксилан на минута при pH 4,7 и температура 30 °C.
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

14.12.2012 г.

14.12.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1196/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 9/2010 по отношение на минималното съдържание на препарат
от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), като фуражна
добавка за кокошки носачки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(3)

Органът заключи в становището си от 22 май 2012 г. (5),
че при новите предложени условия на употреба съот
ветният препарат е ефикасен при исканата минимална
доза от 625 U/kg. Органът не счита, че са необходими
специфични изисквания по отношение на мониторинга
след пускането на продукта на пазара. Също така той
провери доклада относно метода за анализ на
фуражната добавка, който беше представен от рефе
рентната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) №
1831/2003.

(4)

Условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) №
1831/2003, са изпълнени.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 9/2010 следва да бъде
съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки
за използване при храненето на животните (1), и по-специално
член 13, параграф 3 от него:
като има предвид, че:
Използването на препарата ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC
3.2.1.8), произведен от Trichoderma reesei (ATCC PTA
5588), който спада към категорията „Зоотехнически
добавки“, беше разрешено за срок от десет години като
фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки носачки,
патици и пуйки за угояване с Регламент (ЕС) № 9/2010
на Комисията (2), за отбити прасенца и прасета за угояване
— с Регламент за изпълнение (ЕС) № 528/2011 на Коми
сията (3), и за второстепенни видове домашни птици,
различни от патици — с Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1021/2012 на Комисията (4).

(1)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1831/2003 притежателят на разрешителното предложи
изменение в условията на разрешителното за този
препарат, а именно намаляване на минималното
съдържание от 2 500 U/kg на 625 U/kg при употреба
за кокошки носачки. Заявлението бе придружено от съот
ветните данни, подкрепящи искането за промяна.
Комисията препрати заявлението до Европейския орган
за безопасност на храните (наричан по-надолу „Органът“).

(2)

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕС) № 9/2010 се изменя в съот
ветствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
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 държави
членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

268, 18.10.2003 г., стр. 29.
3, 7.1.2010 г., стр. 10.
143, 31.5.2011 г., стр. 10.
307, 7.11.2012 г., стр. 68.

(5) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(6):2739.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението към Регламент (ЕО) № 9/2010 се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование на
притежателя на
разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за
анализ

Вид или
категория
животни

Минимално
съдържание
Максимал
на възраст

Максимално
съдържание

единици за активност/kg
пълноценен фураж със
съдържание на влага от
12 %

BG

Идентифика
ционен
номер на
добавката

Други разпоредби

Срок на валидност на
разрешителното

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната
4a11

Ендо-1,4-бетаксиланаза

(правен субект
Danisco (UK)
Limited)

EC 3.2.1.8

Състав на добавката
Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза
(EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma
reesei
(ATCC PTA 5588) с минимална
активност от 40 000 U (1)/g.
Характеристика
вещество

на

активното

Пилета за
угояване

625 U

Кокошки
носачки

625 U

1. В указанията за употреба на добавката и
премикса да се посочат температурата на
съхранение, срокът на съхранение и
устойчивостта при гранулиране.

Патици

625 U

2. За употреба във фуражи, богати на
скорбелни и нескорбелни полизахариди
(основно бета-арабиноксилани)

Пуйки за
угояване

1 250 U

13.1.2020 г.

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8),
получена от Trichoderma reesei (ATCC
PTA 5588).
Метод за анализ (2)

Официален вестник на Европейския съюз

Danisco Animal
Nutrition

За количествено определяне на актив
ността на ендо-1,4-бета-ксиланаза:
колориметричен метод, основан на
количествено определяне на водоразтво
римите багрилни фрагменти, получени
при действието на ендо-1,4-бетаксиланаза върху пшеничен арабинок
силан, напречно свързан с азурин, при
pH 4,25 и температура 50 °C.

14.12.2012 г.

(1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,5 μmol редуцираща захар (изразена като ксилозни еквиваленти) от напречно свързан овесено-шпелтен субстрат от арабиноксилан на минута при pH 5,3 и температура 50 °С.
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“

14.12.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1197/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на
срока на одобренията на активните вещества ацетамиприд, алфа-циперметрин, Ampelomyces
quisqualis, щам: АQ 10, беналаксил, бифеназат, бромоксинил, хлорпрофам, десмедифам,
етоксазол, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, имазосулфурон, ламинарин, мепанипирим,
метоксифенозид, милбемектин, фенмедифам, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342,
квиноксифен, S-метолахлор, тепралоксидим, тиаклоприд, тирам и цирам
(текст от значение за ЕИП)

извършена процедурата по подновяване в съответствие с
посочения регламент. Поради това е възможно срокът на
одобренията на посочените активни вещества да изтече,
преди да е взето решение за тяхното подновяване.
Затова е необходимо да се отложи изтичането на срока
на одобренията.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за
отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1),
и по-специално член 17, първа алинея от него,

(3)

Поради тази причина Регламент за изпълнение (ЕС) №
540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) №
1107/2009 в случаите, в които в срок от 30 месеца
преди датата на изтичане на срока, определен в прило
жението към настоящия регламент, не е подадена допъл
нителна документация в съответствие с Регламент за
изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията ще посочи
като дата на изтичане на срока датата, определена преди
настоящият регламент, или най-ранната възможна дата
след това.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) №
1107/2009 в случаите, в които Комисията приема
регламент, с който не се подновява одобрението за
дадено активно вещество, посочено в приложението към
настоящия регламент, тъй като не са изпълнени
критериите за одобрение, Комисията посочва като дата
на изтичане на срока по-късната от двете дати —
датата, определена преди да влезе в сила настоящият
регламент, или датата на влизане в сила на регламента,
с който не се подновява одобрението на активното
вещество.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

като има предвид, че:

(1)

(2)

Активните вещества, считани за одобрени съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009, са посочени в част А от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) №
540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Евро
пейския парламент и на Съвета по отношение на
списъка на одобрените активни вещества (2).

Между 31 юли 2014 г. и 30 ноември 2015 г. изтича
срокът на одобренията на активните вещества ацета
миприд, алфа-циперметрин, Ampelomyces quisqualis, щам:
АQ 10, беналаксил, бифеназат, бромоксинил, хлор
профам, десмедифам, етоксазол, Gliocladium catenulatum,
щам: J1446, имазосулфурон, ламинарин, мепанипирим,
метоксифенозид, милбемектин, фенмедифам, Pseudomonas
chlororaphis, щам: MA 342, квиноксифен, S-метолахлор,
тепралоксидим, тиаклоприд, тирам и цирам. Подадени
са заявления за подновяване на одобренията на тези
активни вещества. Тъй като по отношение на посочените
активни вещества ще се прилагат изискванията на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на
Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на
разпоредбите, необходими за изпълнението на проце
дурата по подновяване по отношение на активните
вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009
на Европейския парламент и на Съвета относно пускането
на пазара на продукти за растителна защита (3), е необ
ходимо да се предвиди достатъчно време, за да бъде

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) №
540/2011 се изменя в съответствие с приложението към
настоящия регламент.

L 342/28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

14.12.2012 г.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

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

Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

14.12.2012 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ
Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:
1) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 73, тирам, датата 31 юли 2014 г. се заменя с
датата 30 април 2017 г.
2) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 74, цирам, датата 31 юли 2014 г. се заменя с
датата 30 април 2017 г.
3) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 82, квиноксифен, датата 31 август 2014 г. се
заменя с датата 30 април 2017 г.
4) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 89, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342,
датата 30 септември 2014 г. се заменя с датата 30 април 2017 г.
5) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 90, мепанипирим, датата 30 септември 2014 г.
се заменя с датата 30 април 2017 г.
6) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 91, ацетамиприд, датата 31 декември 2014 г. се
заменя с датата 30 април 2017 г.
7) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 92, тиаклоприд, датата 31 декември 2014 г. се
заменя с датата 30 април 2017 г.
8) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 78, хлорпрофам, датата 31 януари 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
9) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 83, алфа-циперметрин, датата 28 февруари
2015 г. се заменя с датата 31 юли 2017 г.
10) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 84, беналаксил, датата 28 февруари 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
11) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 85, бромоксинил, датата 28 февруари 2015 г.
се заменя с датата 31 юли 2017 г.
12) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 86, десмедифам, датата 28 февруари 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
13) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 88, фенмедифам, датата 28 февруари 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
14) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 93, Ampelomyces quisqualis, щам: AQ 10, датата
31 март 2015 г. се заменя с датата 31 юли 2017 г.
15) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 94, имазосулфурон, датата 31 март 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
16) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 95, ламинарин, датата 31 март 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
17) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 96, метоксифенозид, датата 31 март 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
18) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 97, S-метолахлор, датата 31 март 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
19) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 98, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, датата
31 март 2015 г. се заменя с датата 31 юли 2017 г.
20) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 99, етоксазол, датата 31 май 2015 г. се заменя
с датата 31 юли 2017 г.
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21) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 100, тепралоксидим, датата 31 май 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
22) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 109, бифеназат, датата 30 ноември 2015 г. се
заменя с датата 31 юли 2017 г.
23) В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, за вписване № 110, милбемектин, датата 30 ноември 2015 г.
се заменя с датата 31 юли 2017 г.

14.12.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1198/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
при внос от трети държави за продуктите и периодите,
посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

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 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците
и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално
член 136, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на
многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите,
по които Комисията определя стандартните стойности

Стандартната стойност при внос се изчислява за
всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се
вземат под внимание променливите данни за всеки ден.
В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в
сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на 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 13 декември 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

48,7
84,8
104,4
89,6
81,9

0707 00 05

AL
JO
MA
TR
ZZ

88,1
174,9
133,1
141,0
134,3

0709 93 10

MA
TR
ZZ

140,7
104,3
122,5

0805 10 20

TR
ZA
ZW
ZZ

73,8
51,4
43,2
56,1

0805 20 10

MA
ZZ

70,6
70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

JM
MA
TR
ZZ

129,1
106,4
82,4
106,0

0805 50 10

TR
ZZ

76,3
76,3

0808 10 80

CA
MK
NZ
US
ZA
ZZ

157,2
37,9
165,3
159,7
138,0
131,6

0808 30 90

CN
TR
US
ZZ

100,5
135,1
160,6
132,1

Стандартна стойност при внос

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „с друг произход“.

14.12.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1199/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за определяне на възстановяванията при износ на яйца
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(5)

Действащите понастоящем възстановявания са определени
с Регламент за изпълнение (ЕС) № 858/2012 на Комисия
та (4). Посоченият регламент следва да бъде отменен, тъй
като е необходимо да се определят нови възстановявания.

(6)

С цел да се избегне несъвместимостта с текущата ситуация
на пазара, да се предотвратят пазарните спекулации и да
се гарантира ефективност на управлението настоящият
регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Управителният комитет за общата организация на селско
стопанските пазари не е представил становище в срока,
определен от неговия председател,

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), и поспециално член 164, параграф 2 и член 170 във връзка с член 4
от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1234/2007 разликата между цените на световния пазар
на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към
горепосочения регламент, и цените на същите продукти в
Съюза може да бъде покрита чрез възстановяване при
износ.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
(2)

С оглед на настоящата ситуация на пазара на яйца, възста
новяванията при износ следва да се определят съгласно
правилата и някои критерии, предвидени в членове 162,
163, 164, 167 и 169 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1234/2007 възстановяванията могат да варират според
местоназначението, особено когато това е необходимо
поради състоянието на световния пазар, специфичните
изисквания на някои пазари или задълженията,
произтичащи от споразумения, сключени в съответствие
с член 300 от Договора.

(4)

Възстановявания следва да се предоставят само за
продукти, за които е разрешено свободно движение в
рамките на Съюза и които отговарят на изискванията на
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на
храните (2) и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
определяне на специфични хигиенни правила за храните
от животински произход (3), както и на изискванията за
маркировка съгласно точка А от приложение XIV към
Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.
(3) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

1.
Възстановяванията при износ по член 164 от Регламент
(ЕО) № 1234/2007 се предоставят за продуктите и за сумите,
посочени в приложението към настоящия регламент при
спазване на условията, предвидени в параграф 2 от настоящия
член.

2.
Продуктите, за които може да се предостави възстановяване
по силата на параграф 1, отговарят на изискванията на Регламент
(ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и поспециално са произведени в одобрено предприятие и изпълняват
условията за маркировка, посочени в раздел I от приложение II
към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и условията, определени
в точка А от приложение XIV към Регламент (ЕО) №
1234/2007.

Член 2
Регламент за изпълнение (ЕС) № 858/2012 се отменя.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.
(4) ОВ L 255, 21.9.2012 г., стр. 18.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 13 декември 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

14.12.2012 г.

14.12.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Възстановявания при износ за яйца, приложими от 14 декември 2012 година
Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 бр.

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 бр.

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 бр.

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

0,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

Размер на възстановяването

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначения от серия „А“ са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ
L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).
Останалите местоназначения се определят, както следва:
E09: Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия и Турция.
E10: Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван и Филипини.
E19: Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите E09 и E10.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1200/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите
на птичето месо, яйцата и яйчния албумин
показва, че е необходимо да се променят представителните
цени при внос на някои продукти, като се има предвид
разликата в цените в зависимост от произхода.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(3)

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), и поспециално член 143 във връзка с член 4 от него,

Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде съответно
изменен.

(4)

За да се гарантира, че тази мярка се прилага възможно
най-скоро след представянето на актуализираните данни,
настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на
публикуването му.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от
7 юли 2009 г. относно общия режим на обмен на яйчен
албумин и млечен албумин (2), и по-специално член 3,
параграф 4 от него,

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Управителния комитет за
общата организация на селскостопанските пазари,

като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя
правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането
на допълнително мито при внос, и представителните цени
в секторите на птичето месо и яйцата, както и на яйчния
албумин.
Редовната проверка на данните, на които се основава
определянето на представителните цени за продуктите от
секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста
на приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на 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 13 декември 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.
(3) ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

Описание на стоките

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

Обезкостени замразени разфасовки от петли
или кокошки

0207 25 10

Неразфасовани замразени “пуйки 80 %”

0207 27 10

Обезкостени,
пуйки

замразени

разфасовки

от

Представителна
цена
(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена
в член 3,
параграф 3
(EUR/100 kg)

Произход (1)

132,2

0

AR

121,7

0

BR

139,3

0

AR

160,0

0

BR

265,2

10

AR

216,4

25

BR

324,9

0

CL

221,2

24

TH

193,1

0

BR

320,8

0

BR

304,8

0

CL

0408 91 80

Яйчни жълтъци

468,8

0

AR

1602 32 11

Яйца без черупки, сушени

263,2

7

BR

312,6

0

CL

712,1

0

AR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

(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 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1201/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 за
2012/2013 пазарна година
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем,
налагат изменение на посочените размери съгласно член
36 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(3)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно найбързо прилагане на дадената мярка след предоставянето
на актуализираните данни, настоящият регламент следва
да влезе в сила в деня на публикуването му,

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),
като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от
30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прила
гането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение
на търговията с трети страни в сектора на захарта (2), и поспециално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение
от него,
като има предвид, че:
Размерите на представителните цени и на допълнителните
вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и
някои сиропи, за пазарната 2012/2013 година са
определени с Регламент за изпълнение (ЕС) №
892/2012 на Комисията (3). Посочените цени и мита са
последно изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) №
1103/2012 на Комисията (4).

(1)

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Представителните цени и допълнителните вносни мита,
приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент
(ЕО) № 951/2006, определени с Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 892/2012 за пазарната 2012/2013 година, се изменят
съгласно приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на 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 13 декември 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

299,
178,
263,
327,

16.11.2007 г., стр. 1.
1.7.2006 г., стр. 24.
28.9.2012 г., стр. 37.
27.11.2012 г., стр. 22.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменени размери на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и
продукти с код по КН 1702 90 95, приложими от 14 декември 2012 година
(В евро)
Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg
нето от съответния продукт

1701 12 10 (1)

33,26

1,17

(1)

33,26

4,63

1701 13 10 (1)

33,26

1,31

1701 13 90 (1)

33,26

4,93

1701 14 10 (1)

33,26

1,31

1701 14 90 (1)

33,26

4,93

(2)

38,40

6,03

1701 99 10 (2)

38,40

2,82

1701 99 90 (2)

38,40

2,82

1702 90 95 (3)

0,38

0,29

1701 12 90

1701 91 00

Размер на допълнителното мито за 100 kg
нето от съответния продукт

(1) Определяне на 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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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1202/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 декември 2012 година
за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни
под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(4)

Член 162, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
определя, че възстановяването при износ за продукт,
съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановя
ването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без
допълнителна преработка.

(5)

Действащите понастоящем възстановявания са определени
с Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2012 на Комисия
та (3). Същият регламент следва да бъде отменен, тъй като
трябва да бъдат определени нови възстановявания.

(6)

С цел да се избегне несъвместимостта с текущата ситуация
на пазара, да се предотвратят пазарните спекулации и да
се гарантира ефективност на управлението настоящият
регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Управителният комитет за общата организация на селско
стопанските пазари не е представил становище в срока,
определен от неговия председател,

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), и поспециално член 164, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №
1234/2007 предвижда, че разликата между цените в
международната търговия за продуктите, посочени в
член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от
приложение I към посочения регламент, и цените в Съюза
могат да се покриват от възстановявания при износ,
когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки,
изброени в част V от приложение ХХ към въпросния
регламент.
Регламент (ЕC) № 578/2010 на Комисията от 29 юни
2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009
на Съвета относно системата за възстановяване на средства
при износа на определени селскостопански продукти,
изнасяни под формата на стоки, които не са включени
в приложение I към Договора, както и на критериите за
определяне на размера на такова възстановяване (2),
уточнява продуктите, за които трябва да се определи
размер на възстановяване, който да се прилага, когато
тези продукти се изнасят под формата на стоки,
изброени в част V от приложение ХХ към Регламент
(ЕО) № 1234/2007.
В съответствие с член 14, параграф 1, от Регламент (ЕC) №
578/2010 размерът на възстановяване за 100 килограма
от всеки от въпросните основни продукти следва да се
определя за срок със същата продължителност като
този, за който възстановяванията са определени за
същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти,
изброени в приложение I към Регламент (ЕC) № 578/2010 и в
част ХIХ от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 и
изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от
приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се
определя, както е посочено в приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2012 се отменя с
настоящото.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня на 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 13 декември 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Daniel CALLEJA

Генерален директор на генерална дирекция
„Предприятия и промишленост“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 171, 6.7.2010 г., стр. 1.

(3) ОВ L 255, 21.9.2012 г., стр. 27.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Размер на възстановяване, приложим от 14 декември 2012 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под
формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора
(EUR/100 kg)
Код по КН

0407

Описание

Местоназначение (1)

Размер на
възстановяване

02

0,00

03

0,00

04

0,00

01

0,00

02

0,00

03

0,00

04

0,00

01

0,00

02

0,00

03

0,00

04

0,00

01

0,00

01

0,00

01

0,00

01

0,00

01

0,00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:
– други пресни яйца:

0407 21 00

– – от кокошки (Gallus domesticus)
а) При износ на яйчен албумин под кодове по КН
3502 11 90 и 3502 19 90

б) При износ на други стоки
0407 29

– – Други:

0407 29 10

– – – От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domes
ticus)
а) При износ на яйчен албумин под кодове по КН
3502 11 90 и 3502 19 90

б) При износ на други стоки
0407 90

– Други:

0407 90 10

– – От домашни птици
a) При износ на яйчен албумин под кодове по КН
3502 11 90 и 3502 19 90

б) При износ на други стоки
0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени,
варени във вода или на пара, представени в различни форми,
замразени или консервирани по друг начин, със или без
прибавка на захар или други подсладители:
– Яйчни жълтъци:

0408 11
ex 0408 11 80

– – Сушени:
– – – Годни за консумация от човека:
неподсладени

0408 19

– – Други:
– – – Годни за консумация от човека:

ex 0408 19 81

– – – – Течни:
неподсладени

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:
неподсладени
– Други:

0408 91
ex 0408 91 80

– – Сушени:
– – – Годни за консумация от човека:
неподсладени
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(EUR/100 kg)

Описание

Код по КН

0408 99
ex 0408 99 80

Местоназначение (1)

Размер на
възстановяване

01

0,00

– – Други:
– – – Годни за консумация от човека:
неподсладени

(1) Местоназначенията са, както следва:
01 трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол
№ 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,
02 Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,
03 Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,
04 всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 4 декември 2012 година
за отмяна на Решение 2009/587/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Малта
(2012/778/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

Съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС всяко решение
на Съвета за наличието на прекомерен дефицит се отменя,
когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съот
ветната държава членка е бил преодолян.

(5)

В съответствие с член 4 от приложения към ДФЕС
Протокол относно процедурата при прекомерен дефицит
Комисията предоставя данните за изпълнението на проце
дурата. Като част от прилагането на този протокол
държавите членки трябва да предоставят данни за
бюджетния дефицит и държавния дълг, както и за
други свързани с тях показатели два пъти годишно, а
именно до 1 април и до 1 октомври, в съответствие с
член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от
25 май 2009 г. за прилагане на Протокола относно
процедурата при прекомерен дефицит, приложен към
Договора за създаване на Европейската общност (4).

(6)

Когато преценява дали дадено решение за наличие на
прекомерен дефицит следва да се отмени, Съветът следва
да вземе решение въз основа на предоставените данни.
Освен това дадено решение за наличие на прекомерен
дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на
Комисията сочат, че дефицитът няма да надвишава прага
от 3 % от БВП в рамките на прогнозния период.

(7)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията
(Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) №
479/2009, след изпратеното от Малта преди 1 април
2012 г. уведомление и въз основа на прогнозата на
службите на Комисията от есента на 2012 г., се налагат
следните заключения:

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,
като взе предвид препоръката на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 7 юли 2009 г. с Решение 2009/587/ЕО (1), след
препоръка на Комисията в съответствие с член 104,
параграф 6 от Договора за създаване на Европейската
общност (ДЕО), Съветът установи, че в Малта е налице
прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че дефицитът по
консолидирания държавен бюджет в Малта е достигнал
4,7 % от БВП през 2008 г., далеч надхвърляйки рефе
рентната стойност от 3 % от БВП, а брутният държавен
дълг остава над референтната стойност от 60 % от БВП от
2003 г. насам и възлиза на 64,1 % от БВП през
2008 г. (2)
Също така на 7 юли 2009 г., въз основа на препоръка на
Комисията, Съветът отправи препоръка към Малта в съот
ветствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 от 7 юли
1997 г. на Съвета за определяне и изясняване на прила
гането на процедурата при прекомерен дефицит (3), с
оглед преодоляване на състоянието на прекомерен
бюджетен дефицит най-късно до края на 2010 г. Препо
ръката бе публично оповестена.
На 16 февруари 2010 г., въз основа на препоръка на
Комисията, Съветът заключи, че са били предприети
ефективни действия в съответствие с отправената от него
препоръка по член 104, параграф 7 от ДЕО, но са
настъпили неочаквани неблагоприятни икономически
събития със значими отрицателни последици за
държавните финанси на Малта след приемането на препо
ръката. Затова Съветът прие преразгледана препоръка към
Малта по член 126, параграф 7 от Договора за функцио
нирането на Европейския съюз (ДФЕС) за удължаване на
срока за преодоляване на прекомерния дефицит с една
година, т.е. до 2011 г. Препоръката бе публично
оповестена.

(1) ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 42.
(2) Данните за дефицита по консолидирания държавен бюджет и консо
лидирания държавен дълг за 2008 г. бяха впоследствие коригирани
— съответно на 4,6 % и 62,0 % от БВП.
(3) ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

— След максималните стойности през 2008 г. дефицитът
по консолидирания държавен бюджет постепенно
намаля и достигна 2,7 % от БВП през 2011 г., което
е под референтната стойност от 3 % от БВП. Значи
телното подобрение в сравнение с 2010 г., когато
дефицитът по консолидирания държавен бюджет
беше 3,6 % от БВП, се дължи основно на повишението
на приходите с 0,7 % от БВП. В прогнозата на
службите на Комисията от есента на 2012 г. нетното
въздействие на еднократните мерки за намаляване на
дефицита през 2011 г. се оценява на 0,7 % от БВП.
Очакванията за структурното салдо, т.e. коригираното
спрямо фазата на икономическия цикъл бюджетно
салдо без еднократните и временните мерки, са за
(4) ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.
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очаква да бъде под референтния средносрочен темп
на растежа на потенциалния БВП, както е посочено
в член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97. Същев
ременно при условие че се запази политическият
курс, действителното нетно нарастване на разходите
би довело до значително отклонение от този рефе
рентен темп през 2013 и 2014 г.

подобрение с 1 процентен пункт от БВП през 2011 г.,
което надхвърля изискваното и препоръчано от Съвета
подобрение с най-малко ¾ % от БВП.
— В прогнозата на службите на Комисията от есента на
2012 г. се предвижда дефицитът да бъде допъл
нително намален до 2,6 % от БВП през 2012 г.
главно благодарение на мерки за увеличаване на
приходите, за повечето от които се смята, че имат
еднократен характер; нетното въздействие на едно
кратните мерки за намаляване на дефицита се
изчислява на 1 % от БВП. При условие че полити
ческият курс се запази, т.е. без отчитане на консоли
дационните мерки, съдържащи се в бюджета за
2013 г., приет след крайната дата за включване на
данни в прогнозата, дефицитът по консолидирания
държавен бюджет се очаква да нарасне до 2,9 % от
БВП през 2013 г. и да спадне отново до 2,6 % от БВП
през 2014 г., което означава да се запази под рефе
рентната стойност от 3 % от БВП в рамките на
прогнозния период. Програмата за стабилност от
април 2012 г. поставя като цел по-ниски дефицити
— 2,2 %, 1,7 % и 1,1 % от БВП съответно през
2012 г., 2013 г. и 2014 г. Разминаването между
прогнозата на службите на Комисията от пролетта
на 2012 г. и посочената в Програмата за стабилност
за 2012 г. цел се обяснява главно със заложения в
програмата по-динамичен растеж.
— В годините след 2011 г. — определения от Съвета
краен срок — съгласно бюджетните прогнози на
службите на Комисията от пролетта на 2012 г. не се
предвижда подобрение в бюджетното салдо, кори
гирано спрямо фазата на икономическия цикъл и
без еднократните и други временни мерки, през
2012 г. и подобрение от ¼ процентен пункт от БВП
през 2013 г. Това е под референтната стойност от
0,5 % от БВП за корекцията с оглед постигане на
средносрочната бюджетна цел, изисквана съгласно
предпазната част на Пакта за стабилност и растеж,
т.е. Регламент (ЕО) № 1466/97 от 7 юли 1997 г.
на Съвета за засилване на надзора върху състоянието
на бюджета и на надзора и координацията на иконо
мическите политики (1). Тази бавна корекция се
очаква на фона на като цяло балансирани циклични
условия, т.е. разликата между фактическия и потен
циалния БВП се очаква да бъде почти нулева. Същев
ременно структурата на растежа се очаква да бъде с
относително нисък дял на приходите от данъци.
Особено през 2012 г. икономическият растеж е
следствие от нетния износ, докато вътрешното
търсене се очаква да бъде по-скоро слабо в
сравнение с предишните тенденции. През 2014 г. се
предвижда подобрението да достигне ½ процентен
пункт от БВП. Освен това през 2012 г. реалният
растеж на държавните разходи, без да се отчитат диск
реционните мерки по отношение на приходите, се

(1) ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

14.12.2012 г.

— Консолидираният брутен държавен дълг като дял от
БВП нараства от 2008 г. насам и достигна 70,9 % от
БВП през 2011 г. Според прогнозата на службите на
Комисията от есента на 2012 г. се очаква съотно
шението на дълга да продължи да нараства и да
достигне 72,4 % от БВП през 2012 г., 73,1 % от
БВП през 2013 г. и 72,8 % от БВП през 2014 г. За
разлика от това в програмата за стабилност за 2012 г.
се предвижда съотношението на дълга да започне да
намалява след 2011 г. и да достигне 67,4 % от БВП
до 2014 г. Разминаването между двете прогнози се
дължи на по-ниския първичен излишък и повисоката корекция наличности-потоци в прогнозата
на службите на Комисията от есента.
(8)

Съветът припомня, че от 2012 г., т.е. годината след кори
гирането на прекомерния дефицит, за период от три
години Малта следва да постигне достатъчен напредък,
за да изпълни критерия за дълга в съответствие с член
2, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97.

(9)

По мнението на Съвета прекомерният бюджетен дефицит
в Малта е бил коригиран в рамките на поставения срок
(2011 г.) и затова Решение 2009/587/ЕО следва да бъде
отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
От направената цялостна оценка следва, че състоянието на
прекомерен дефицит в Малта е преодоляно.
Член 2
Решение 2009/587/ЕО се отменя.
Член 3
Адресат на настоящото решение е Малта.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2012 година.
За Съвета
Председател
V. SHIARLY
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 11 декември 2012 година
за назначаване на член и заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите
(2012/779/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 305 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Нидер
ландия,

а) за член:
— г-н C.H.J. (Cor) LAMERS, Burgemeester (mayor) of the
municipality of Schiedam
както и

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът
прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за
назначаване на членове и заместник-членове в Комитета
на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до
25 януари 2015 г.
След изтичането на мандата на г-н C.H.J. (Cor) LAMERS се
освободи едно място за член на Комитета на регионите.
След изтичането на мандата на г-н F. (Frank) de VRIES се
освободи едно място за заместник-член на Комитета на
регионите,

б) за заместник-член:
— г-жа J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD, Burgemeester
(mayor) of the municipality of Almelo.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а
именно до 25 януари 2015 г.:

(1) ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.
(2) ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.

За Съвета
Председател
A. D. MAVROYIANNIS
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 5 декември 2012 година
за правата на достъп до централния европейски регистър на препоръки за безопасност и
отговорите на тях, създаден по силата на член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на
Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия
и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО
(текст от значение за ЕИП)

(2012/780/ЕС)
безопасност. Във всички тези случаи публичното пред
ставяне на препоръките е силен стимул за адресатите да
отговорят на тях и да подобрят безопасността на авиаци
онната система.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(6)

като взе предвид Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно
разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти
в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива
94/56/ЕО (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

Статутът на отговори на препоръките за безопасност не е
определен в Регламент (ЕС) № 996/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) №
996/2010 Европейската комисия е разработила евро
пейската база данни с препоръки за безопасност, която
започна да функционира през февруари 2012 г.

(2)

В съответствие с член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) №
996/2010 в базата данни, посочена в параграф 1, са
включени всички отправени от органите за разследване
във връзка с безопасността препоръки за безопасност
съгласно член 17, параграфи 1 и 2, както и съответните
отговори. Освен това са включени препоръки за
безопасност, които посочените органи са получили от
трети държави.

(3)

(4)

(5)

В съответствие с член 7, параграф 3, буква ж) от
Регламент (ЕС) № 996/2010 органите за разследване във
връзка с безопасността имат пълен достъп до базата
данни, посочена в параграф 1.
В съответствие с член 7, параграф 3, буква а) от Регламент
(ЕС) № 996/2010 Комисията поиска становището на
Европейската мрежа на органите за разследване във
връзка с безопасността в гражданското въздухоплаване.
Препоръките за безопасност се приемат негласно за
публични, тъй като често представляват заключения от
доклади от проучвания на безопасността, които съгласно
Регламент (ЕС) № 996/2010 са с публичен статут. Наред с
това препоръки за безопасност може да се представят и
чрез писма, междинни отчети/доклади или проучвания за

(1) ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 35.

Предмет
В настоящото решение се определят мерки по отношение на
правата на достъп до европейската база данни с препоръки за
безопасност, създадена съгласно член 18, параграф 5 от
Регламент (ЕС) № 996/2010 относно разследването и предотвра
тяването на произшествия и инциденти в гражданското
въздухоплаване, която съдържа препоръките за безопасност,
отправени и получени от органите за разследване във връзка с
безопасността, както и отговорите на отправените от тях
препоръки за безопасност.
Член 2
Статут на препоръките за безопасност
Всички препоръки за безопасност, съдържащи се в посочената в
член 1 база данни, се предоставят на обществеността чрез
публично достъпен уебсайт.
Член 3
Статут на отговорите на препоръките за безопасност
1.
Достъпът до отговорите на препоръките за безопасност се
ограничава до адресатите на тези препоръки.
2.
Адресатите на дадена препоръка за безопасност, в частност
органите за гражданско въздухоплаване на държавите членки и
Европейската агенция за авиационна безопасност, могат да
поискат достъп до отговорите, които се съдържат в посочената
в член 1 база данни. Органите за разследване във връзка с
безопасността, установени извън Европейския съюз, също могат
да поискат достъп до отговорите, които се съдържат в посочената
в член 1 база данни.
3.
Адресатите на препоръките за безопасност изпращат заяв
ленията си за достъп до Европейската комисия.
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

4.
Европейската комисия разглежда заявленията и решава
дали са оправдани и изпълними за всеки конкретен случай.
Член 4
Използване на информацията, съдържаща се в базата
данни
Препоръките за безопасност и отговорите на тях не трябва да се
използват за приписване на вина, нито за търсене на отговорност.
Член 5
Статут на събитията в гражданското въздухоплаване,
свързани с препоръките за безопасност
Достъпът до информация за събитията в гражданското въздухоп
лаване, свързани с препоръките за безопасност, посочени в член
1, се урежда с Регламент (ЕО) № 1321/2007 на Комисията от
12 ноември 2007 година за установяване на правила за
прилагане за въвеждане в централен регистър на информация
за събития в гражданското въздухоплаване, обменена в съот
ветствие с Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (1) и Регламент (ЕО) № 1330/2007 на Комисията от
24 септември 2007 година за установяване прилагането на
правилата за разпространение сред заинтересованите страни на
информация за събития в гражданското въздухоплаване,
посочени в член 7, параграф 2 от Директива 2003/42/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (2).
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Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до
документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисия
та (3).

Настоящото решение се прилага в съответствие с Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври
1995 г. за защита на физическите лица при обработването на
лични данни и за свободното движение на тези данни (4) и
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 (5).

Член 7
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2012 година.

Член 6
За Комисията
Председател

Достъп до документи и защита на личните данни
Настоящото решение се прилага, без да се засягат разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на

(1) ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 3.
(2) ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 7.

José Manuel BARROSO

(3) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
(4) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(5) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2012 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

1 200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител +
годишно сборно издание на DVD

на 22 официални езика на
ЕС

1 310 EUR за годишен
абонамент

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

на 22 официални езика на
ЕС

840 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на
DVD (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

100 EUR за годишен
абонамент

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за
обществени поръчки и процедури по възлагане), DVD, едно
издание на седмица

многоезичен: на 23
официални езика на ЕС

200 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 едно общо многоезиково DVD.
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.

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

BG

